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   لخصامل

تضمن هذا البحث دراسة عدد من ألفاظ القرآن الكرمي اليت ورد يف            
 دف ترجيح أحد هذه األوجه مع تعليل هـذا    ؛كيفية كتابتها أكثر من وجه    

  .الترجيح ببيان سبب اختياره دون غريه
كما تضمن دراسة عدد من عالمات الضبط املستخدمة يف املصاحف          

، واليت ورد يف كيفية ضبطها أكثر من وجه         أو املذكورة يف الكتب املتخصصة    
  .لترجيح أحدها وتبيني علة هذا االختيار والترجيح

 ديـد ، وحت تعريف بعض املصطلحات الواردة يف البحث     ذلك  سبق  و
  . يف البحثرجيح بني األقوال واملذاهب املتعددةأسس الت
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 ٢١٧ 

   املقدمة
لى نبينا حممد وآله وصحبه     احلمد هللا الذي علم بالقلم، والصالة والسالم ع       

   .أويل العزائم واهلمم، ومن سار على درم بإحسان ومشم، وبعد
فإن من مظاهر الصحوة اإلسالمية اإلقبال الكبري على تعلم القرآن وتعليمه           
وحفظه ومدارسته وتدبره والبحث يف دقائقه ولطائف أوجه بالغته، وأوجه قراءاته           

 هذه املوضوعات، وظهرت وسـائل       يف  عدة كتب  لفت حديثا  ولذا فقد أُ   ،املتعددة
 برواية  إيضاح وإعالم عديدة تقرب هذه العلوم للراغبني فيها، وانتشرت املصاحف         

، وملا كان يف رسم     المياإلس ا يف العامل  بالروايات املتعددة املقروء ا حالي    حفص و 
ـ      ، املنشورة بغري رواية حفص    بعض األلفاظ يف املصاحف    اظ ويف كيفية ضـبط ألف

لفت ذلـك األمـر انتبـاه     ، برواية حفص املصحف املنشورمنها اختالف عما يف   
القارئني فيها وأثار يف أنفسهم التساؤل عن مشروعية ذلك ومدى جوازه، لظـن              

حبمد اهللا   -كثري منهم أن رسم املصحف موضوع ال حيتمل االختالف، وملا كنت            
يل والباحثني فيه، رغبت يف إعـداد        من طلبة العلم املشتغلني ذا العلم اجلل       - تعاىل

 هذا البحث ألبني من خالله جواز تعدد اآلراء يف رسم بعض ألفاظ القرآن الكـرمي        
 وجواز الترجيح بني هذه األقوال املتعددة، على أن يكون ذلك وفق            ،وحصوله فعالً 

يفية كتابته، وذكر مـا     أسس مقبولة، واختيار عدة ألفاظ مما ورد االختالف يف ك         
 هذه الترجيحات    أن ترجيح وتبيني سببه، مع تأكيد    ل فيها مع تعليل ذلك ا     يلترجح  

اجتهادات شخصية قابلة للحوار والنقاش، وأن أي تعديل أو تغيري يف كيفية كتابـة   
لفظ أو أكثر يف املصحف حيتاج إىل قرار جلنة من كبار العلماء املتخصصني يف هذا               

صاحف، وحسب هذا البحث أن يكون      العلم اجلليل، ومن أعضاء جلان مراجعة امل      
ا من اجلهود الكثرية املبذولة يف خدمة هذا الكتاب العزيزواحد.  
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 ٢١٨ 

  هيدـالتم                                
 

، حف وضبطه وتبيني حكم االلتزام به     يتضمن التمهيد التعريف برسم املص           
   .ة يف الرسم أو الضبطواألسس املعتمدة يف البحث للترجيح بني األقوال املتعدد

  

J  صحابة املصاحف زمن عثمان بـن عفـان        هو ما كتب به ال    : رسم املصحف
الرسم العثماين، ويقال له االصطالحي،     : رضي اهللا عنه، ولذا ينسب إليه فيقال      

  .)١(وأكثر رسم املصحف موافق لقواعد الرسم القياسي، ومنه ما خيالفه
 

J  اليت توضـع علـى احلـرف      هو العالمات املخصوصة    : ضبط املصحف
كعالمة السكون أو املد أو التنوين أو كمه،للداللة على حركته أو حالته وح   

  .)٢(الشد وحنو ذلك
 

J    يرى مجهور العلماء وجوب االلتزام بقواعد       :حكم االلتزام برسم املصحف 
دلـة  رسم املصحف وعدم جواز خمالفتها، وهذا القول هو الذي تعـضده األ           

 ، وال يلزم    )٣(قائلني جبواز خمالفة الرسم على ردها     دلة ال ؤكده، وال تقوى أ   وت
وإن  -من القول بوجوب اتباع الرسم أنه معجز أو توقيفي، فهذان القـوالن        

 ال يقويان على معارضـة القـول بـأن الرسـم            -من العلماء   عدد   قال ما 
  .)٤(ذهب إليه كثري من العلماء اصطالحي، وهو ما

                                                   
  .٣٨ دليل احلريان،  )١(
  .٢٠ مسري الطالبني،  )٢(
  .٦٢-١٠ إرشاد احلريان إىل معرفة ما جيب اتباعه يف رسم القرآن،  )٣(
املقبول للنشر يف جملة    " حكم االلتزام بقواعد رسم املصحف وضبطه     : "ح يل يف حبث    وهو ما ترج   )٤(

  .الشريعة والقانون اليت تصدرها جامعة اإلمارات العربية املتحدة



  ) ه١٤٢٨مجادى اآلخرة (              العدد الثالث ت القرآنية         جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسا
      

  

 ٢١٩ 

J���� للترجيح بني األقوالاألسس املعتمدة يف البحث:  
     ا من الترجيحات يف مـسائل الرسـم        مبا أن هذا البحث يتضمن عدد

والضبط، فقد حرصت على أن أبني فيه األسس املعتمدة يف الترجيح، مع التنبيه             
قبل ذلك على أن الترجيح فيه لن يتجاوز ما ورد يف كتب الرسم والضبط، فلن               

السادة علماء الرسم والضبط، فهو     يتم ترجيح شيء أو وجه مل يسبق ذكره عند          
ترجيح ضمن أطر ووجوه حمددة، كما أن مبدأ الترجيح بني األوجه يف الرسـم              
أمر حاصل عند علماء الرسم، وجند العبارات الدالة عليه متوافرة يف كتبهم، ولن             
خترج األسس املعتمدة للترجيح يف هذا البحث عما قرروه وسبقوا إليـه، وقـد       

ا، وهذا باب واسـع     عضهم يف ترجيح ما يراه آخرون مرجوح      حتصل املخالفة لب  
ا ما دام ضمن األصول والضوابط، وفيما يلـي  وال حرج فيه على من اختار شيئً 

 البحث، وال يعين تقدمي بعضها على غريها مزيـة           هذا ذكر لألسس املعتمدة يف   
ا من املتأخرللمقدم أو انتقاص:  

 النطق، فإذا اختلف العلمـاء      اختيار الرسم األقرب إىل   : األساس األول 
  ألن ،يف رمسني أحدمها أقرب إىل النطق من اآلخر فإنه أوىل بالترجيح من اآلخر            

األصل يف الكتابة أن تدل على كيفية القراءة، ومبا أن الوجهني صحيحان عنـد              
  . فاألقرب إىل العمل به منهما ما كان أقرب إىل اللفظ،علماء الرسم

 ملراعاة لفظهـا،    zادلَ}اء الرسم األلف يف     ومن ذلك اختيار بعض علم    
  .)١( مع اإلضافة إىل الضمريومن اختار فيها الياء النقالب األلف ياًء

اختيار ما كان دليله أقوى من اآلخر، وذلك يف حـال           : األساس الثاين 
تفاوت الدليلني أو األدلة، ويف اعتماد هذا األساس خروج من اخلالف بطريق ال             

                                                   
 .٢٩٠دليل احلريان،  )١(
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  .أحديكاد ينازع فيه 
 عليه أكثر املصاحف، وهو وجه معتـد بـه  اختيار ما  : األساس الثالث 

: للترجيح حال حصول اخلالف، ومعتمد عند علماء الرسـم، قـال املـارغين            
  .)١(" يف غافر بالياء على ما يف أكثر املصاحفzىدلَ}والعمل عندنا على رسم "

د ورودها يف محل اللفظ على نظائره يف األلفاظ اليت تعد   : األساس الرابع 
القرآن وورد عن علماء الرسم استثناء أحدها أو بعضها، فإذا ورد خـالف يف              

وىل محلها علـى    هذه األلفاظ املستثناة بني محلها على نظريها أو استثنائها، فاألَ         
  .النظري لئال خيتلف الرسم بني موضع وآخر يف الكلمة الواحدة

ء الرسم، ومن ذلك اوقد أشار إىل هذا األساس واعتمده عدد من علم
يف  z¨�}أي ألف لفظ  [لعمل عندنا على حذفه وا": املارغينقول

ت بعض األمساء ، وقول أيب داود يف ألفا)٢("على نظائره  محالً] ٩٣:اإلسراء
  .)٣(" على سائرها، مع جميء ذلك كذلك يف بعض املصاحفمحالً: "األعجمية

 zادلَ}اختيارهم يف ة، ومن ذلك علّوقد يترك محل اللفظ على نظائره ِل
 أن ١٨:  يف غافرzىدلَ}عند، و: باأللف ألن معناها أن تكتب ٢٥:يف يوسف

يف، فكان التفريق بينهما يف الكتابة لإلشارة إىل : تكتب بالياء ألن معناها
 ل أبو داود اختياره حذف األلف يف لفظ، وعلّ)٤(اختالف معنامها يف املوضعني

��`��_}��: تعاىل من قولهzالرياح} �z�� على : "  بأمرين أوهلما]٤٦:الروم[يف

                                                   
 .٢٨٢دليل احلريان،  )١(

 ١١٢دليل احلريان،  )٢(

 .٢/١١٥خمتصر التبيني،  )٣(

 .٢٨٢دليل احلريان،  )٤(
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 ٢٢١ 

ا مع بقاء الفتحة الدالة، االختصار حلذف األلف من األمساء واألفعال كثري
ا للمواضع األحد عشر اليت وقع فيها وثانيهما ليكون رمسه باحلذف موافقً

  .)٢("ا بني القراء ليأيت الباب واحد)١(االختالف
الوجه األيسر على عامة الناس وتقدميه علـى        ار  اختي: األساس اخلامس          

 حصل منه اخلطأ أثناء القراءة       من قارئ مبتدئ   الوجه األصعب أو األبعد، وكم    
وىل بسبب عدم معرفته قواعد الرسم والضبط، فاختيار الرسم والضبط األيسر أَ          

  .من غريه
اختيار اللفظ الدال على أصل اللفظ، أو األقـرب         : األساس السادس 

 فمراعاة األصل هلا أمهيتها وداللتها، ومن ذلك اختيار وجه الفـصل يف             إليه،
  :)٣(كلمات على الوصل ألنه األصل، وأشار إليه اخلراز بقوله

  يف رمسها على وفاق األصل                  باب حروف وردت بالفصل
اختيار الرسم الذي حيتمل أوجه القراءة األخرى على :  السابعاألساس

 ال حيتملها، ألن اإلشارة إىل أوجه القراءة األخـرى واحتماهلـا            الرسم الذي 
مقصد أساس من مقاصد رسم املصحف حىت جعلت موافقته أحد شـروط            

  .القراءة الصحيحة

                                                   
ا، وإذا أضيف   ا بني القراء السبعة يف أحد عشر موضع       ا ومجع  إفراد�z الريح}وقع اخلالف يف لفظ      )١(

           والنـشر   ٧٨التيسري،  (ا  إليه اخلالف بني القراء الثالثة املتممني هلم يصبح عددها مخسة عشر موضع ،
  ).٢٢٤ و٢/٢٢٣
 .٢/٢٣٧خمتصر التبيني،  )٢(

 .٣٧مورد الظمآن،  )٣(
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  الفصل األول
  زيلـ بعض كلمات التنلرسم والتعليل ترجيحال

  

  : األولاملبحث
  فاظ خمتلف فيها بني حذف األلف وإثباا وإبداهلا أل

ن حذف األلف من وسط الكلمة خاصا برسم املصحف بل مل يك
ف ـ، وظاهر أن حذف األل)١(عند العربا يف الكتابات القدمية كان موجود

 يف الكلمة الواحدة )٢( يؤدي إىل قلة عدد وحدات الرسم-وكذلك الواو  -
حيث إما من احلروف اليت تفصل عما بعدها، وكانت الكتابة العربية القدمية 

 استعمال احلد األدىن من عدد وحدات احلروف، ولذلك كثر حذف متيل إىل
 وقلّ – حيث توصل الياء مبا بعدها خبالف األلف - األلف أو إبداهلا ياء 

٣(ا لشبهها باأللف يف عدم وصلها مبا بعدهاإبداهلا واو(.  
يندرج هذا التعليل حلذف األلف يف علة احلذف لالختصار، وقـد           و

كلمات اإلشارة إىل قراءة أخرى أو االقتـصار علـى          جيتمع معه يف بعض ال    
ا قد يكون لإلشارة إىل أصـل        أو واو  إبدال األلف ياءً  كما أن   موضع واحد،   

  .اللفظ أو الحتماله اإلمالة أو ألسباب أخرى

                                                   
  .٧٣٨-٧٢٩ دراسة لغوية تارخيية،  رسم املصحف )١(
من قـضايا الرسـم   (جمموعة احلروف املوصولة يف الكتابة، وأدناها حرف واحد : وحدة الرسم )٢(

 ).١٧م، ص ٢٠٠٥، ٤١العثماين، مقال لعمر يوسف محدان يف جملة الفرقان، العدد 

 .١٧ و١٦ من قضايا الرسم العثماين، ص  )٣(
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  ألفاظ فيها أوجه قراءات متعددة:  األولاملطلب
قرأ على  اَألوىل يف مثل هذه األلفاظ أن تكتب بكيفية حتتمل معها أن ت           

ف ذلك   املعمول به يف معظم هذه األلفاظ ومل خيالَ        األوجه الواردة فيها، وهو   
  :إال يف كلمات قليلة ويف بعض املصاحف، ومن هذه األلفاظ

¤��¥���¦��§��}�:  من قوله تعاىلzِعمارة} وzِسقاية} -١

���¯��®��¬��«������� �ª��©��¨z ]اختلف القراء فيهما فقرأمها ]١٩:التوبة 
 بضم السني وفتح zسقاة}: ابن وردان عن أيب جعفر يف أحد الوجهني عنه

 zةقايِس}تحات وبال ألف، وقرأمها الباقون  بفzعمرة}القاف وألف بعدها، و
، )١( بكسر العني وألف بعد امليمzِعمارة}ر السني وياء بعد األلف، وبكس

ا من ، إال أن كثريومقتضى هذا اخلالف رمسهما بال ألف ليحتمال القراءتني
علماء الرسم مل يذكرمها ضمن األلفاظ اليت حتذف ألفها كأيب داود 

، ومها مرسومان )٣(، يف حني نص بعضهم على أما باإلثبات فقط)٢(واخلراز
  .يف املصاحف احلالية باإلثبات

ونص عدد من علماء الرسم والقراءات على حذف ألفهما، فقال ابـن            
  z{�}� ـكمة حمذوفيت األلف ـ املصاحف القدي يفوقد رأيتهما : "اجلزري

، مث رأيتهما كذلك يف مصحف املدينة  ]٣٣:املرسـالت [ �gz}�و،]١:القيامة:حنو[

                                                   
، ووجه قراءة ابن وردان بأا على ١٥٠ و٢/١٤٩ الدرة املضية، ، وشرح٣٥١ إرشاد املبتدي،  )١(

 .اجلمع حنو غاز وغزاة وماهر ومهرة، ووجه قراءة الباقني بأا على املصدر من سقى وعمر

 .١٠، احلاشية ٣/٦١٧خمتصر التبيني :  انظر )٢(

 .٩٤ و٩٠ اجلوهر اللطيف يف معرفة احملذوف من األليف، ص  )٣(
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   وذكر )١("ا نص على إثبات األلف فيهما وال يف إحدامها    الشريفة، ومل أعلم أحد ،
هـذا   ومل يرد يف غري      -ر املنكَّ zسقاية}حممد العاقب أن األلف حتذف يف لفظ        

 حمذوفة  zعمرة}وأن ألف  ،]٧٠:يوسف[DEz}�:املوضع دون املعرف حنو   
  .)٢(كذلك

 فـإن   ،والذي أرجحه يف هذين اللفظني أن يرمسا باحلذف ليحتمال القراءتني             
رمسهما باإلثبات ال حيتمل القراءة األخرى، وألما رمسا باحلذف يف عدد مـن             

ا من علماء الرسم سكتوا ن عدداملصاحف كما نص عليه اإلمام ابن اجلزري، وأل
عنهما ومل ينصوا على كيفية رمسهما فترجح الرسم احملتمل ألكثر من قراءة على             

، ويف هذا احلال يرسـم      )٣( رجحه أيضا أحد اإلخوة املتخصصني     غريه، وهذا ما  
بسن بعد القاف ليحتمل القراءتني، وتكون األلف مبدلة        بالياء أي    �ِسقَيةَ�لفظ  
رمسه حبـذف    ف zعمرة} وردان، وحمذوفة على قراءة الباقني، أما        قراءة ابن  على

  . حيتمل القراءتنيلفاأل
حيث قرأ  ]٧٢:املؤمنون[��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç z}�: قوله تعاىل-٢

وقرأ ابن بألف بعد الراء، والباقون بال ألف،  zاخراج} والكسائي وخلف محزة
الباقون بألف بعد  بسكون الراء وبال ألف بعدها، وقرأه zفخرج} :عامر

                                                   
ا بـال ألـف يف   بال ألف، ومل يرد هذا اللفظ منكـر ) قيامة(، واملثال يف األصل ٢/٢٧٨ النشر،  )١(

 .املصحف

أن ممن نـص  "، وأعلمين أحد علماء الرسم الفضالء ٢٤٠ رشف اللمى شرح كشف العمى، ص        )٢(
، " وحكاه عن صاحب اخلزانة واخلالصـة      ٢/٥٣٩الفياليل، ومؤلف نثر املرجان     : على حذف ألفهما  

 . يل الوقوف على هذه الكتب، فنقلت عبارته كما هيومل يتيسر

 .٧٧-٧٥ التوجيه السديد يف رسم القرآن ايد وضبط بالغته،  )٣(
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 ٢٢٥ 

  :ويتحصل من مجع اللفظني معا وجود ثالث قراءات فيهما هي ،)١(الراء
١- {ا فخرجخرجzابن عامر:  بال ألف فيهما  
٢- {املدنيان والبـصريان   :  بألف يف الثاين دون األول     ژا فخراج خرج

 .وابن كثري وعاصم

٣- {ا فخراجخراجz محزة والكسائي وخلف: بألف فيهما. 

 اللفظني باأللف وبدوا، ونص الداين على اخلالف وقد اختلف يف رسم
 ورجح رمسه بال ألف ليحتمل القراءتني، واختار أبو داود احلذف           zاخرج} يف

  .)٢(ومل يذكر سواه
 إمجاع املصاحف    - الداين وأبو داود     – فنقل الشيخان  zفخراج}أما  

يف حـذف   ا اختلف القـراء     وال أعلم حرفً  : " وقال أبو داود   ،على كتبه باأللف  
إال أن ، )٣("األلف فيه وإثباا، واجتمعت املصاحف علـى إثباتـه غـري هـذا      

السخاوي شارح العقيلة نص على رسم هذا اللفظ بال ألف يف املصحف الشامي      
بغري ألف وقـد     zفخرج}: ت أنا يف املصحف العتيق الشامي     وقد رأي : " فقال

 يف مـصحفهم    كنت قبل ذلك أعجب من ابن عامر كيف تكون األلف ثابتـة           
ويسقطها يف قراءته حىت رأيتها يف هذا املصحف فعلمت أن إطالق القول بأا يف 

، )٤("مجيع املصاحف ليس جبيد وال ينبغي ملن مل يطلع على مجيعها دعوى ذلـك         
  دون أن حيدد الشخص املتحدث       -ونقل ابن وثيق هذه النسبة للمصحف الشامي        

                                                   
 .٥٠٨، وإيضاح الرموز، ١٥٩، والتيسري، ٣١٢ الغاية،  )١(

 .١١١اجلامع، : ، وانظر٤/٨٩٣، وخمتصر التبيني، ٩٦ املقنع،  )٢(

 .٩٦قنع، امل: ، وانظر٤/٨٩٤ خمتصر التبيني  )٣(

 .١٧٨ و١٧٧ الوسيلة،  )٤(
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 ٢٢٦ 

وقال بعض املتأخرين رأيت يف مصحف      : " فقال –عنه وقد يكون السخاوي نفسه      
 zفخرج ربـك  }  به إىل الشام   الشاميني الذي يقال إن عثمان رضي اهللا عنه بعث        

  .)١("بغري ألف
  القراءتني، ليحتمال يف اللفظنيوالذي يترجح عندي القول حبذف األلف        

 أوىل من توزيع اخلالف بني املصاحف وملوافقته رسم أحد املصاحف، وهو
  . يف عامتها باأللف ويف املصحف املخصص لقراءة ابن عامر باحلذففيكتب

 رـ يف مواضع اختلف القراء فيها بني األمر واخلبzقل}قوله تعاىل  -٣

  :املواضع التالية وهي  
 - {�� � � � �¬��«���ª��©��¨��§��¯��®z ]قرأه باإلخبار ابن كثري  ]٩٣:اإلسراء

  .وابن عامر
-�� �{�l�kj��i��hgm�z�]قرأه باإلخبار الكوفيون سوى  ]٤:األنبياء

  .شعبة
- {�º������¹��¸���¶ z�]قرأه باإلخبار حفص وحده]١١٢:األنبياء .  
- {�� �h��g��f��e��d���� �c���bz ]قرأه باألمر ابن كثري ومحزة  ]١١٢:املؤمنون

  .والكسائي
- {�w��v��u���t��sx��|��{���z��� �y� �z ]قرأه باألمر محزة  ]١١٤:املؤمنون

  .ائيوالكس
- ��{_��^��]��\��[��� �Z��� �Y��X z� ]قرأه باخلرب ابن  ]٢٤:الزخرف

  .عامر وحفص

                                                   
 .١١١ اجلامع،  )١(
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 ٢٢٧ 

- �{�{��|�� �b��a� � �`�� � � �_� �~��}�� �z ]قرأه باألمر عاصم ومحزة وأبو ]٢٠:اجلن 
  .)١(جعفر

اختلفت املصاحف يف رسم هذه املواضع السبعة، ففي بعضها بـاأللف           و       
وىل يف مجيعها أن تكتب بال ألف لتحتمل القراءتني،         ، واألَ )٢(ويف بعضها باحلذف  

سم مخسة منها باحلـذف ورسـم موضـعان         ر ة  طبوعامل معظم املصاحف ويف  
باأللف، ومها موضع اإلسراء واألول من األنبياء، وقد نص الداين وأبو داود على           
أن موضع اإلسراء بال ألف يف املصاحف العراقية، كما نصا على اخلـالف يف              

ـ     ـياء األول وأن  ـألنبموضع ا   بـاأللف علـى     )٣(يةـه يف املـصاحف الكوف
  .)٤(اإلخبار
والذي يترجح عندي رسم  املواضع السبعة بال ألف لتحتمل القـراءتني،                  

 وملوافقته بعض املصاحف وإن خالف املصحف الكويف يف موضع األنبياء األول،          
األول معلال ذلـك  وقد وجدت من سبقين إىل ترجيح احلذف يف موضع األنبياء  

  .)٥(وأمشل بأنه أكثر

                                                   
 . على التوايل٧١٢ و٦٤٦ و٥٤٩ و٥٣٥ و٥٣١ و٤٩٦ إيضاح الرموز،  )١(

ما اختلف رمسه من الكلمات القرآنية يف املصاحف العثمانية، حبث حملمد خازر اايل منشور يف               :  انظر )٢(
 ١٥٢ و ١٥١، ص   ٣/٢٠٠٤ تاريخ   ٥٦الكويت، العدد   جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة       

 .ففيه تتبع لألقوال فيها

لعل هذا النص ما جعل جلان تدقيق املصاحف تبقي موضع األنبياء األول باأللف لتتوافق رواية حفص  )٣(
 .األخرىالكويف مع رسم املصحف الكويف، ولكن األفضل يف مثل هذا توحيد الرسم واختيار ما حيتمل القراءة 

 .٨٥٨ و٤/٨٥٧ و٣/٧٩٥، وخمتصر التبيني، ١١٢ و١١٠ و١٠٤ و٩٥ املقنع،  )٤(

" وهو األوىل واألحرى  : "، وعلّق عليه بقوله   ٤/٣٦٤ نقله حمقق خمتصر التبيني عن صاحب نثر املرجان          )٥(
فـظ  حممد اايل يف حبثه املشار إليه قبل قليل إىل رسم هذا الل           . ودعا د ) ٣ حاشية   ٤/٨٥٨خمتصر التبيني   (

 .يف مجيع مواضعه باحلذف ليحتمل القراءة األخرى
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   القراء بنيف فيها خالألفاظ ال:  الثايناملطلب
 من األلفاظ اليت وقع اخلالف يف رمسها        )١(ا عدد سأذكر يف هذا املطلب   

  . والتعليلترجيحال مع  ومل يقع خالف بني القراء فيها،بني حذف األلف وإثباا
ق الشيوخ على حذف ألفيه، اتف:  مجع املؤنث السامل ذي األلفني-١
اب املصاحف أثبتوا األلف األوىل، ومنهم من أثبتها يف ألفاظ معينة، توبعض كُ

ا أقوال األرجح منها حذف ألفيه، ونقل ا أو مهموزما كان منها مضعفً ويف
�: يف ألفاظ هي-ا أو ترجيحا  جزم-عن أيب داود إثبات األلف األوىل 

{Æ z� ]و]٤٦و٤٣:يوسف � {x z�  ، و  على قراءة اجلمع]٦٧:املائدة[�
{¾z� ]١٣:سبأ[،�{��{z ]ورجحه املارغين وجرى عليه العمل ]١٠:ق 

�و�z ¾}� يف، ونص الداين على حذف األلفني )٢(يف عدد من املصاحف
� {{z  وعلى إثبات األلف األوىل يف� {x z٦٧:املائدة[ يف�[ 

املدنيان :  موضع املائدة باجلمع، وقد اختلف القراء فيهما، فقرأ)٣(]١٢٤:األنعام[و
: وابن عامر وشعبة ويعقوب، والباقون باإلفراد، وقرأ موضع األنعام باإلفراد

، فمن قرأه باإلفراد ال يندرج اللفظ ضمن )٤(املكيان وحفص، والباقون باجلمع
 وال ألف ثانية مجع املؤنث السامل ذي األلفني، ولذا فألفه اليت بعد السني ثابتة،

فلم يتعرض له الداين مما يقتضي دخوله يف القاعدة وهي  �Æ z}� ما أفيه،
حذف ألفيه، واستثناه أبو داود وأثبت ألفه األوىل، وأطلق حممد العاقب حذف 

                                                   
  . اقتصرت على بعض هذه األلفاظ ال كلها- بسبب احلاجة إىل االختصار- يالحظ أن الدراسة )١(
 .٥٠ دليل احلريان،  )٢(

  .١١ و٢٣املقنع، ) ٢(
 .٣٨٤و٣٦٣، وإيضاح الرموز، ٣١٨ و٢٩٩ إرشاد املبتدي،  )٤(
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 ٢٢٩ 

  .)١(ألف مجع املؤنث السامل ذي األلفني
والذي يترجح لدي إحلاق األلفاظ املختلف فيها بأخواا وكتابتها 

العمل يف بعض املصاحف، ويؤكده نص عدد حبذف األلفني، وقد جرى عليه 
  .من علماء الرسم على إطالق احلذف

 ورد لفظ بنات يف عشرة مواضع، ونص أبو داود على حـذف             -٢         
¾��¿��}��،]٥٧:النحـل [��Z��Y��X z]}��:األلف يف ثالثة منها هي    

Ã���Â��Á��À z ]١٠٠:األنعام[  ،�{��c��b��a��`��_z]وعلـى  ،  ]٣٩:الطور
ا يف سـائر املواضـع وهـي       إثبا:�{��vz] ٢٣:النـساء[،��{��¡�����~

¢z]ــود ــود[��º���¹��¸��¶��µ��´��³��²��±z}��،]٧٨:هـ �����E��D��C}�،]٧٩:هـ

Fz]٧١:احلجر[، {º¹z]١٤٩:الصافات[،{ÑÐz ]١٥٣:الصافات[ 

�{��d��c��b��a��`z]ونص املارغين على العمل باختيـار أيب       ،  ]١٦:الزخرف
أما أبو عمرو الداين ، )٢(عاقب بوقوع حرفني فقط قبل األلفله حممد الداود، وعلّ

  .)٣(فلم يستثن أي لفظ منها فتندرج ضمن عموم حذف ألف اجلمع
والذي يترجح عندي العمل مبا ذهب إليه الداين من تعميم احلـذف يف                     

  .ا عليهم للقارئني وتيسري وتسهيالً، على نظريه للّفظمجيع املواضع محالً
يف أربعة مواضع، وهي حمذوفة األلف عند  zداخرين} فظ ل ورد-٣

� :وأيب داود سوى موضع واحد ه {Z�� � �Y� �Xz ]٦٠:غافر[ ،

                                                   
  .٢٣٢ رشف اللمى،  )١(
 .٢٣٢، ورشف اللمى، ٥١دليل احلريان،   )٢(

 .٢٣، والتسهيل، ٢٢ املقنع،  )٣(
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 ٢٣٠ 

�}��،]٤٨:النحل[���r��q��p��oz}�� :رى هيـواملواضع األخ �Ð����Ï��Îz 
�} ،]٨٧:النمل[ � �®� �¬z ]ذا، ، ]١٨:الصافات ومصاحف املشارقة على العمل

األلف يف مجيع املواضع دون استثناء الندراجها يف قاعدة حيذف ه أما الداين فإن
والذي يترجح عندي العمل مبا ذهب إليه ، )١(الساملاملذكر  حذف ألف مجع

  .ا على العامة وتيسري، للفظ على نظائرهالداين من تعميم احلذف محالً
ا وسكت حذفها الداين يف ثالثة وعشرين موضع:األلف املعانقة لالم -٤

ا مل يتعرض هلا فتبقى على ها، وحذفها أبو داود إال ثالثة عشر لفظًعما عدا
األصل باإلثبات أو خيري فيها الكاتب، وأطلق البلنسي احلذف يف مجيع املواضع، 

ملصحف اإلمام، ونقل اللبيب اإلمجاع على احلذف، وعليه إشكال  اىلإونسبه 
ا للبلنسي ذف تبعالنص على اإلثبات يف كلمات، واعتمد املارغين إطالق احل

�}� سواء اتفق الشيخان على حذفه أو انفرد به أحدمها إال ��z ]فإنه  ]٩:اجلن
   .)٢(ا لترجيح أيب داود فيهتبع]٢٣:اإلسراء[v���uz}��ومتفق على إثبات ألفه،

والذي يترجح عندي إطالق احلذف فيه إال ما اتفق على إثباته وهو موضع 
  . لقاعدة احلذفوإعماالً،ال للنظائر على بعضهاا على العامة ومحتيسري،اجلن فقط

ورد أربع مرات كلها يف سورة البقرة يف آية الدين  zباِتكَ}  لفظ-٥
 احلذف واإلثبات، ونقل عن ا جوازهفيواليت بعدها، ذكر أبو عمرو الداين 

 ِـ ولئال يشتبه ب،الغازي أنه باأللف ورجحه وعلل ذلك الترجيح بأنه لقلة دوره
�{� � �Mz ]٩:املطففني[،و�{xz ]؛ أيب داود قوالن وورد عن، )٣(]١٠٣:النساء 

                                                   
 .٥٤، ودليل احلريان، ٤ حاشية ٤/١٠٧٨،  وخمتصر التبيني ٢٢ املقنع،  )١(

 .١٠٨، ودليل احلريان، ٨، وحاشية رقم ١٩١و٢/١٩٠، وخمتصر التبيني، ٢٢ املقنع،  )٢(

 .٢٤ و٢٣ املقنع،  )٣(
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 ٢٣١ 

اخلالف فيها كلها، إال أن املوضعني : اخلالف يف املوضع األخري، والثاين: األول
ونقل ، )١(األولني مسكوت عنهما، واملوضع الثالث ألفه ثابتة، والرابع خمتلف فيه

و الذي أرجحه لدفع االشتباه مع وه،)٢(على اإلثبات فيها كلها املارغين أن العمل
  . وألنه الرسم األقرب إىل النطق، ولدفع اإلشكال عن العامة،الكلمات املتشاة

��ª»���}� :املسبوق بالباء يف ثالثة مواضع هي ��z°}� ورد لفظ-٦

´��³��²� �±� � �°�� � �¯�� �®��¬ z]و، ]٨١:يس�{���z��y� �x� � � � �w

{z�]ويعقوب  رويس عن يعقوب يف يسوقرأه  ،]٤٠:، والقيامة٣٣:األحقاف ،
بياء مفتوحة وقاف ساكنة وراء مرفوعة من غري ألف  zرِدقْي}بتمامه يف األحقاف 

وال تنوين على أنه فعل مضارع ، والباقون بباء مكسورة وألف بعد القاف والراء 
، واتفق الشيخان على رسم هذين املوضعني )٣(منونة مكسورة على أنه اسم فاعل

ف، أما املوضع الثالث يف القيامة، فسكت عنه الداين، وحذف أبو حبذف األل
داود ألفه، ونقل ابن اجلزري ثبوت ألفه يف كثري من املصاحف، ورجح عدد من 

، وهو )٤(رئاعلماء الرسم احلذف فيه كاملوضعني السابقني وإن مل يقرأ كما قُ
  .ذف لقاعدة احل وإعماالً،ريهظ للفظ على نالذي يترجح عندي محالً

��c}�:مها يف موضعنيzكاذبة}�ظـ ورد لف-٧ �b��az]و]٢:الواقعة�
{º��¹z]ونص أبو داود على ف األلف فيهما،نص البلنسي على حذ ]١٦:العلق
ذف ـباحلعض املصاحف ـل يف بـوالعم ، ع العلقـذف موضـح

                                                   
 .٢/٣٢١ خمتصر التبيني،  )١(

 .١١٣ دليل احلريان،  )٢(

 .٦١٥، وإيضاح الرموز، ٤٤٧ و٣٩٥ املستنري،  )٣(

 .١٧١و١٧٠و ١٦٩، ودليل احلريان، ٢/٣٥٥، والنشر، ٤/١٠٣٠ خمتصر التبيني،  )٤(
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 ٢٣٢ 

والذي يترجح عندي احلذف فيهما من باب  .ويف بعضها باختيار أيب داود،)١(فيهما
ا عند البلنسي مع سكوت أيب داود عن لفظ على نظريه، ولوروده نصمحل ال

  .املوضع اآلخر، وللعمل باحلذف فيهما يف بعض املصاحف
ورد حذف ألفه حيث ورد وكيف كان، واستثىن أبو  zيارِد} لفظ -٨

 واستحب اإلثبات ، فيه اإلثبات واحلذففأجاز  ]٥:اإلسراء[k��j z}� داود
الديار}و ": حيث قال،ه فيه عن املصاحف شيءا منه وليس عنداختيارz بألف 

 نص املارغين و،)٢(" وال أمنع من كتبه بغري ألف، والذي أستحب باأللف،ثابتة
 يف مجيع إال أن ترجيح احلذف، )٣( على احلذف فيما عدا هذا املوضعأن العمل

  . له على سائر املواضع ومحالً،وىل لعدم وجود نقل فيه أَاملواضع
ورد يف مواضع كثرية واختلف يف ألفـه عـن أيب            zِصراط}  لفظ -٩

 والذي  ،)٤("وكالمها حسن واألول أختار   : " حيث قال  ،داود، واختياره احلذف  
 هو احلذف، وأطلق اخلراز عن أيب داود الوجهني دون ترجيح وتعقبه            ذكره أوالً 

جرى العمـل باحلـذف وهـو خمتـار         : " فقال ابن القاضي   ،عدد من الشراح  
هم من عدم ذكره له أنه يرى        ومل ينص الداين على هذا اللفظ ففُ       )٥("زيلـالتن

إثبات األلف يف كـل مـا كـان علـى وزن            : "ا من قوله  فيه اإلثبات أخذً  
ـ لاليت  ـب املخ ـ ولذا نس  ، )٦("عالـِف ـ   ـوغي ـ  ـره إىل ال بات ـداين إث

                                                   
 .٤٢، ومسري الطالبني، ١٨٢، ودليل احلريان، ١١ وحاشية رقم٥/١٣٠٩ خمتصر التبيني،  )١(

 .٣/٧٨٥ خمتصر التبيني )٢(

 .٦٨دليل احلريان   )٣(

 .٢/٥٥ خمتصر التبيني،  )٤(

 .٧، احلاشية ٢/٥٦ نقله عنه حمقق خمتصر التبيني،  )٥(

 .٢٠ املقنع،  )٦(



  ) ه١٤٢٨مجادى اآلخرة (              العدد الثالث ت القرآنية         جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسا
      

  

 ٢٣٣ 

 ومثّـل   ،عال ليس مبطرد  وتعقبه غريه بأن إثبات ألف ما كان على فِ         ،)١(هـألف
حمذوف األلف مع أنه على وزن فعال، ورد على التعقب بـأن             ���Mz}� فظبل

 فعدم نـص    �zصراط}أما لفظ   ،  )٢(نص عليه الداين أنه باحلذف     ���Mz}� لفظ
  .الداين عليه أدخله يف عموم عبارته السابقة

والذي يترجح يل رسم هذا اللفظ باأللف، ألن األلفاظ اليت ذا الوزن            
  . وألنه أيسر على العامة، وألنه أحد الوجهني اجلائزين فيهمعظمها ثابت األلف،

   .اا معرفًا، وجمموعفًا ومعررا منكَّمفردz ساحر}  وقع لفظ-١٠
باأللف وهو مثانية  zساحر}ما اتفق على قراءته  منهأما املفرد املنكر ف

ومنه ما  ،)٤(وهو أربعة مواضع zِسحر} ومنه ما اتفق على قراءته ،)٣(مواضع
اختلفوا فيه منه ما و ]٣٧:الشعراء[ وهو موضع واحد zارحس} اتفقوا على قراءته

 zساحر} بنيمنه ما اختلفوا فيه و، )٥(ومها موضعانzارسح} وzساحر} بني
 الست املختلف فيها رمست ، وهذه املواضع)٦( وهو أربعة مواضعzرحِس}و

                                                   
 .١٦التسهيل، : وانظر) ب/٣٢ (٦٥ إرشاد القراء والكاتبني،  )١(

 .٦ احلاشية ٢/٥٦، وخمتصر التبيني، ٢٠ املقنع،  )٢(

، ٢٤:، وغـافر  ٤:، وص ٣٤:، والـشعراء  ٦٩:طـه ، و ٧٦:، ويونس ١٠٩:األعراف:  مواضعها )٣(
 .٥٢و٣٩:والذاريات

 .٧: ، واألحقاف١٥:، والصافات٤٣:، وسبأ١٣:النمل: هي )٤(

بوزن فعال، والباقون   ) سحار( قرأمها محزة والكسائي وخلف      ٧٩:، ويونس ١١٢:األعراف:  مها )٥(
 ).١١٢، والتيسري، ٢٨٩، والسبعة، ٢٥٨الغاية، (بوزن فاعل ) ساحر(

 قرأها بوزن فاعل الكوفيون سوى عاصم يف ٦:، والصف٧: وهود٢:، ويونس١١٠:املائدة:  هي )٦(
السبعة، (املائدة وهود والصف، وقرأها كذلك يف يونس الكوفيون وابن كثري، وقرأ الباقون بوزن فعل               

 ).٣٦٦، وإيضاح الرموز، ٢٤٩
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ف فيها وقرئت باأللف بال ألف لتحتمل القراءتني، وأما املواضع اليت مل خيتل
فقط أو بدوا فقط فهي مرسومة باحلذف كذلك معاملة هلا معاملة األلفاظ 

عن روي ـاملختلف فيها، وورد عن الشيخني إثبات األلف حيث ورد، وهو م
����������J�I�K�����L}� نافع ومصاحف املدينة، أما موضع �M��� ���z ]فاتفق]٥٢:الذاريات ، 

  .هالشيخان على إثبات ألف
 فألفه ثابتـة عنـد      ]٤٩:، والزخرف ٦٩:طه[ zاحرالس} املفرد املعرف أما  و

  .الشيخني وذلك ألنه ال حيتمل أن يقرأ حبذف األلف
 Ê�É��Èz}��:أما اموع املعرف فورد يف موضع واحد فقط

  . )١( الشيخني عندحمذوفة وألفه ]٧٧:يونس[
  رمسه املختلف يفر املنكbzَّ}والذي يترجح عندي رسم لفظ 

 مل خيتلف اليت األخرى فظ على مواضعه للّ ومحالً،باحلذف ليحتمل القراءتني
 املوضع امع عليه باإلثبات آخر الذاريات فريسم به، ويرسم املعرف أما، افيه

  . واموع باحلذف،باإلثبات
، نص أبـو داود علـى       )٢( ورد يف تسعة مواضع    zتبارك} لفظ   -١١

ك، وسكت عن البواقي، واملنقول عن الداين حذف حذف األلف يف الرمحن واملل
      والذي يترجح عندي حذف     )٣(اب املصاحف ألفه يف مجيع املواضع نقال عن كُت ،

 للفظ على نظائره، ولنقل الداين احلـذف عـن كُتـاب       األلف يف اجلميع محالً   
  .املصاحف مع سكوت أيب داود عنه
                                                   

 .٣٧لطالبني، ، ومسري ا١٥٤، ودليل احلريان، ٤٦٥ و٣/٤٦٤ خمتصر التبيني،  )١(

 .١:،امللك٧٨:الرمحن،٨٥:،الزخرف٦٤:غافر،٦١و١٠و١:،الفرقان١٤:،املؤمنون٥٤:األعراف: هي)٢(

 .٣١، ومسري الطالبني، ١١٩، ودليل احلريان، ٥ وحاشية ٤/١١٧٤خمتصر التبيني، و١٨املقنع،  )٣(



  ) ه١٤٢٨مجادى اآلخرة (              العدد الثالث ت القرآنية         جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسا
      

  

 ٢٣٥ 

ال حيث ورد، ونق Az}� اتفق الشيخان على حذف ألف -١٢
 الداين عن مصاحف أهل  ونقل]٩٣[األخري قبل اخلالف يف موضع اإلسراء 

واملعمول به يف مصاحف أهل املشرق إثبات باأللف،   فيها هذا املوضعالعراق أن
 ملصاحفهم وهي املصاحف العراقية، ويف مصاحف أهل املغرب األلف اتباعاً
 ،)١(صحف اجلماهريية على نظائره، ويف بعضها باإلثبات كما يف ماحلذف محالً

  . على نظائرهوالذي يترجح عندي احلذف محالً
، )٢( مرفوعا ومنـصوبا يف سـبعة مواضـع        zشاهد}ورد لفظ    -١٣

لداين إثبات ألفه مطلقا، وقيد بعضهم عنه  اىلإسب واختلف فيه عن الشيخني، فن
احلذف باملنصوب دون املرفوع، أما أبو داود فإنه حيذف ألف املنـصوب دون             

  .)٣(فوعاملر
والذي يترجح عندي إثبات األلف يف املواضع السبعة ما كان منـها            

مرفوع  واأليسر  ، وألنه األقرب إىل النطق    ،فظ على نظائره   للّ محالًا،ا أو منصوب 
  .على العامة
� ورد لفظ-١٤ � � ��{� �^z  ٤(مخس مرات، حذفت ألفه يف أربع( 

 �É��Èz}��س وهوباتفاق الشيخني، ووقع اخلالف يف املوضع اخلام منها
، فمن نقل عنه احلذف الحتمال   فنقل اخلالف فيه عن الداين]٢٩:يوسف[

                                                   
 .١١املصحف، ، ورسم ١١٢، ودليل احلريان، ٢ وحاشية ٣/٧٩٦، وخمتصر التبيني، ٩٥املقنع،  )١(

: ، واملنـصوبة هـي    ٣:، والـربوج  ١٠:، واألحقاف ٢٦:، ويوسف ١٧:هود: املواضع املرفوعة هي   )٢(
 .١٥:، واملزمل٨:، والفتح٤٥:األحزاب

، واجلــوهر ٣٣،والتــسهيل٣٨،ومســري الطــالبني٢/٢١٣،وحاشــية ٤/١٠٠٤ خمتــصر التبــيني)٣(
 .٥٦،ورسم املصحف ٩٥اللطيف

 .٣٧:واحلاقة، ٨: والقصص٩٧و٩١:يوسف:  هي )٤(



شكريأمحد خالد . د.أتنـزيل                               الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات ال  
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القاعدة، ومن نقل عنه اإلثبات لسكوته عنه، أما أبو داود فسكت  دخوله يف
  .)١(ه عنه اإلثبات كما نقله اخلراز وغريهـب  واملعمول، عنه

 العمـل   والذي يترجح عندي رسم مجيع املواضع باحلذف على ما عليه         
فظ على نظائره، وألن أبا داود مل ينص على إثبات ألفه بـل              للّ عن الداين محالً  

  .سكت عنه
�����:ة مواضع هيـيف أربع�zأحيا} ظـخالف يف رسم لفورد  -١٥

{³z ]٢٨:قرةالب[ ، �{����y����z�� z�]٢٤٣:البقرة[ ،�{����� � ��N���O����P������Q�������

R z ]٣٩:فصلت[،���{¿��¾��½ z ]نص أبو داود على ،]٢١:اجلاثية�

{z��yz�بعض املصاحف بألف ويف بعضها بال ألف، وعلق قل أنه يف ون
� احلذف وعليه رسم أهل املشرق هنا ويفاحملقق بأن االختيار عن أيب داود

{³ z ، ً٢(اومل مينع من اإلثبات وعليه مصاحف أهل املغرب مطلق(.  
 واأليسر على ،رب إىل النطقوالذي يترجح عندي إثبات ألفه ألنه األق

ل اللفظ على نظائره فإن ـه محـ، وفي اربةـه العمل عند املغـ وعلي،العامة
  .ألفه ثابتة باتفاق ]٣٢:املائدة[ ���W��Vz} لفظ

  

  ألفاظ أبدلت فيها األلف ياًء:  الثالثاملطلب
 ما تب عدة ألفاظ مما أبدلت فيه األلف ياء ورجحطل يف هذا املاخترت

  :يها بعد النظر يف أقوال علماء الرسم، وهذه األلفاظ هي ف يلظهر
��} :يف موضعني مها � لَدى �  ورد لفظ-١ � � ��{�� �|���z� � ، ]٢٥: يوسف[�

                                                   
 .٢٦، ومسري الطالبني، ١٣، والتسهيل، ٨٥، واجلوهر اللطيف، ٢٣٠ورشف اللمى،،٥٦ دليل احلريان،)١(

 .٢٧٧دليل احلريان، : ، وانظر١٢، واحلاشية رقم ٢/٢٩٢ خمتصر التبيني،  )٢(



  ) ه١٤٢٨مجادى اآلخرة (              العدد الثالث ت القرآنية         جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسا
      

  

 ٢٣٧ 

 ،واتفقت املصاحف على رسم موضع يوسف باأللف ]١٨:غافر[ V�Wz}و
 - أي املصاحف-واختلفت : "واختلفت يف موضع غافر، فقال أبو عمرو الداين

يل على نـز واقتصر أبو داود يف موضعني من الت)١("ثرها على الياءيف غافر وأك
الياء يف غافر، وحكى اخلالف يف موضع آخر منه، وقيل يف تعليل الفرق يف رسم 

 ولذا ،يف: عند، والذي يف غافر: معىن الذي يف يوسف: اللفظ بني املوضعني
على اللفظ، املرسوم باأللف ": ق بينهما يف الكتابة، وقال النحويونرفُ

والراجح  .)٢("واملرسوم بالياء النقالب األلف ياء مع اإلضافة إىل الضمري
 رسم موضع غافر بالياء ألن عليه أكثر املصاحف، وألنه يشري إىل الفرق عندي

يف املعىن بني هذا املوضع وموضع يوسف املتفق على رمسه باأللف، وألنه 
  .األقرب إىل الرسم اإلمالئي

 �edz} :يف أربعـة مواضـع هـي    zجتىبا} ورد لفظ -٢

ــل[ ــه[ z§��¨} ]١٢١:النح ــج[���y��xz}�،]١٢٢:ط  �g��fz}�،]٧٨:احل
بـاأللف،  : داود يف موضعي النحل واحلج ثالثة أوجه هي        روى أبو    ،]٥٠:القلم[

وبالياء، وبدوما، وحسن األوجه الثالثة، ويؤخذ من كالمه أن رمسه بالياء من            
عبارته أنـه تأمـل يف      يؤخذ من    املصاحف، و  بعضتب  كَ جمرد اختياره ال أنه   

، وسكت أبو عمرو     املصاحف القدمية فوجدها بغري ألف، ويف أكثرها باأللف       
، ورجح املارغين وغـريه      حسب القاعدة ، ومقتضى سكوته رمسه بالياء       عنه

  ولسكوت أيب ، على نظائره لهومحالً ، ا لألصل يف ذوات الياء رمسه بالياء اتباع 

                                                   
 .٦٥ املقنع،  )١(

 ،٢٨٢، ودليل احلريان، ٥، واحلاشية رقم ٣/٧١٣، ٢/٧٦ خمتصر التبيني،  )٢(
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 ٢٣٨ 

  .)١(عده من املستثنياتعمرو عن 
 ما باحلذف بـال يـاء،      أما موضعا طه والقلم، فنص أبو داود على أ
  .)٢(ا ملا نقله املخلاليت أما بالياءوعليه العمل خالفً

 للمختلف  والذي يترجح عندي رسم املواضع األربعة باحلذف، محالً       
    ل حال الكتابة   ا على العامة بسبب اجتماع األمثا     فيه على املتفق عليه، وتيسري

  .باإلبدال، ولصحة النقل باحلذف
، ٢٧٣:البقرة[ z|}: يف ستة مواضع هيzسيماهم} ورد لفظ -٣

 ويف رمسه ثالثة ]٢٩:الفتح[ Vz}��، و]٤١:الرمحنو، ٣٠:حممدو، ٤٨و٤٦:األعرافو
باأللف، وباحلذف، وبالياء، والذي نص عليه أبو داود رمسه : أوجه هي

 والرمحن، وبالياء يف موضعي األعراف، وباأللف يف باحلذف يف البقرة والقتال
ا واكتفاًء بفتحة امليم عنها لداللتها الفتح، وعلل الرسم باحلذف أنه اختصار

اإلمالة، وباأللف أنه على اللفظ لإلشارة إىل عليها، وبالياء أنه على األصل و
 لياء، ونقل، ومل يذكر الداين إال استثناء موضع الفتح من الرسم با)٣(والتفخيم

، ولعل )٤(" يف القرآن باأللفzسيماهم}تكتب ": عن معلى عن عاصم أنه قال
، ومع رواية )٥(اهذا ما جعل اخلوارزمي ينقل رسم هذا اللفظ باأللف مطلقً

                                                   
 .٢٧٩ و٢٧٨، ودليل احلريان، ١٣، وحاشية ٣/٧٨٢ خمتصر التبيني،  )١(

 .٣١، ومسري الطالبني، ٢١٣ و١٦٣، وإرشاد القراء والكاتبني، ٢٧٨ دليل احلريان،  )٢(

، ودليـل   ٦٢، ومسـري الطـالبني،      ٢٦١ و ٢٤٠رشف اللمى،   : ، وانظر ٢/٣١٢ خمتصر التبيني،    )٣(
 .٢٧٨احلريان، 

 .٨٩ املقنع،  )٤(

موجز كتاب التقريب يف رسم املصحف العثماين، نص مؤلفه على املواضع اخلمسة أا بـاأللف   )٥(
 .٨٥ و٨٢ و٣٥ومل يذكر شيئًا بالنسبة إىل موضع البقرة، ص 
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، بل رسم موضع )١(الداين هذا القول إال أن املنقول عنه رسم باقي املواضع بالياء
، وضبط بعضهم موضع )٢(سع امليالديالفتح بالياء يف مصحف من القرن التا

  .الفتح املرسوم باأللف أنه غري املسبوق بباء اجلر كباقي املواضع
 محل املختلف فيه على امع عليه وهو موضع عنديوالذي يترجح          

وهو أقرب إىل أللف،فيكتب به يف مجيع املواضع،الفتح امع على رمسه با
اللفظ باإلمالة،ويتفق مع القول قراءة تعارض مع وال ي،النطق،وأيسر على العامة

  .برسم مجيع املواضع باأللف
بـاأللف،  :  يف رمسه ثالثـة مـذاهب      ]١٣:الشمس[ zوسقْياها}  لفظ -٤

ما أدى رمسه بالياء    ":  لقاعدة وحبذفها، وبالياء، ورجح بعضهم رمسها باأللف إعماالً      
على اللفظ كراهـة اجتمـاع      ا  إىل اجتماع ياءين يترك رسم األلف ياء وترسم ألفً        

اتفقـت  : "ا لقـول اللبيـب    ،  ومن رجح رمسه بالياء فاتباع      "متماثلني يف الصورة  
  .)٣(، واختار أبو داود رمسه باحلذف"املصاحف على رمسها بياءين من غري اختالف

 للقاعدة عليه ، وموافقة ملن              والذي يترجح عندي رمسه باأللف إجراءً     
  .يسر وأقرب إىل النطقوألنه أرمسه كذلك، 

� لفظ -٥ {dz�]ذف األلفحب :ورد يف رمسه وجهان ]١٥:الشمس، 
 وىل رمسه بالوجه األول حبذف األلف وبال ياءإال أن اَأل، )٤( وهو القياس،وبالياء

  .كراهة اجتماع صورتني متشاتني، وألن العمل عليه يف عدد من املصاحف
                                                   

 .، وعليه العمل يف مصحف اجلماهريية٢٢ التسهيل،  )١(

 مصحف كتب يف القرن     ، فيه صورة لصفحة من    ٢٨ رحلة املصحف الشريف من اجلريد إىل التجليد،         )٢(
 .التاسع أو العاشر امليالدي

 .٢٧٧، ودليل احلريان، ١ وحاشية ٥/١٣٠٠ خمتصر التبيني  )٣(

 .٢٦١، ورشف اللمى، ٢٧٧، ودليل احلريان، ٢ وحاشية ٥/١٣٠٠ خمتصر التبيني  )٤(
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  :  الشيخان فيه على وجهنياختلف ]٥:إبراهيم[ �zبأَياَّم}��� لفظ-٦
  .رمسه بياء واحدة بعدها ألف ثابتة:األول
وذكروا ،)١(زيلـوهو اختيار أيب داود يف التن،رمسه بياءين مع حذف األلف:الثاين

  علـى جـواز  التنبيه على جواز اإلمالة، والتنبيه:يف تعليل زيادة الياء وجهني مها     
بالمني  ]٥٥:األنبياء[z«}��و،]١١:اجلمعة[xz}�:بكما كت ،كتابته على األصل  

  .على األصل
، )٢( اءينـها بي ـي بعض ـه، فف ـمـاحف يف رس  ـتلفت املص ـاخو

 وأبعد  ، ألنه أقرب إىل اللفظ    الذي أُرجحه رمسه باأللف   و،  )٣(ويف بعضها باأللف  
كذلك يف بعض املصاحف، وألن التنبيه على جـواز      عن اإلشكال، وألنه كتب   

  .لعدم القراءة ا يف املتواتر فظاإلمالة ال وجه له يف هذا الل
   الثايناملبحث

  ألفاظ زيدت فيها األلف
 منها ما زيدت فيه يف وسـط  ،توجد ألفاظ عديدة زيدت فيها األلف    

ا منـها    عدد يه يف آخرها، وسأذكر يف هذا املبحث       ومنها ما زيدت ف    ،الكلمة
  :، ومن هذه األلفاظ فيهامع ترجيح أحد األوجه

اتفق شيوخ النقل على زيادة األلف بعد :  املتطرفة األلف بعد الواو-١
                                                   

 .٣/٧٤٦، وخمتصر التبيني، ٩٤ املقنع،  )١(

ف املغاربة بياءين، وأن مصاحف املشارقة اختلفت يف رمسه نص حمقق خمتصر التبيني على أنه يف مصاح )٢(
واملعمول به يف معظم املـصاحف املـشرقية   ) ٤ حاشية   ٣/٧٤٦خمتصر التبيني   (بني إثبات األلف وحذفها     

  .حاليا بياءين
رحلة املصحف  (١٢٨٦،ومصحف اجلماهريية،وهو مرسوم باأللف يف مصحف كتب سنة       ٣٧ التسهيل )٣(

٣٨.( 
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���¨��©}��:واو اجلمع، وعلى زيادة األلف بعد واو اسم الفاعل املضاف حنـو           

ªz ]١٥:الدخان[ ، و �{��E����F��z��]قاط ـواتفقوا على إس   ،]١٢:السجدة
 �º�¹z}�و،حيـث وقعـا   Tz}��و،]٦١:البقرة[ ¹z}� :من األلف

 ، ]٢٢٦:البقـرة [�Zz}و ،]٥١[احلـج  دون موضع ]٥: سبأ[xz}و ، ]٩:احلشر[

 دون ما عداه، وزادوها باتفاق بعد واو الفرد املتطرفـة           ]٢١:الفرقان[ Sz}و
 أما  ، ]٩٩:النساء[ z~�����¡��¢����£}��:تثنواـ واس ،]٨٦:يوسف[ ��Ìz}��:حنو

،  فبعده ألـف  ]٢٣٧ : البقرة[  �Ã��Â����Á��À�Ä������Å��z}� :ما يشبهه مثل
الداللة علـى فـصل     : ووجه زيادة األلف   .)١( zذو}ك ال ألف بعد واو    وكذل

يصلح التوجيه بالتفريق بـني واو       الكلمة عما بعدها وصحة الوقف عليها، وال      
  .)٢(اجلمع والفرد لعدم اختصاصها بأحدمها

��:واختلفوا يف {¡�£�¢�¤z ]و ، ]٣٩:رومـال{i�jz  
 عن بعض الرواة، وأبو داود مل  فالداين  رجح  اإلثبات ونقله، ]٦٩:األحزاب[

، )٣(يرجح وسكت عنهما اخلراز، واملعمول به يف املصاحف إثبات ألفيهما
  . هلما على سائر املواضعوهو الذي أرجحه محالً

 على إثبات  يف ستة مواضع، اتفق شيوخ النقلzلؤلؤ} لفظ  ورد-٢
                                                   

�������E}�:  يف مواضـع منـها  z ذو } كتب الرسم النص على زيادة ألف بعـد واو  ورد يف بعض )١(

Fz ] ١٤٧:األنعام[و ،�{��Ì��Ëz] وهو  خمالف لنقـل الـداين اتفـاق    ]١٠٥:البقرة ،
، وموجز كتـاب التقريـب يف       ٢٨املقنع،  : انظر (�zذو}املصاحف على حذف األلف بعد الواو من        

 ). وغريها٨٨ و٣٨ و٣٤ و٢٤رسم املصحف العثماين، 

 .٢٥٤ دليل احلريان،  )٢(

 .٢٧١ و٢٧٠، وجامع البيان، ٢٥٣ و٢٥٢، ودليل احلريان، ٢٧ املقنع،  )٣(
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ضع راءته بالنصب، وذلك يف موـق على قـ املتفzلؤلؤا}األلف بعد واو 
�} واحد ³� � ²´z ]ني ـراء يف موضعـ واختلف الق، ]١٩:اإلنسان

����Ï��Î��Í���Ì} :رين مهاـآخ �Ë��Ê��É z]٣٣: وفاطر،٢٣:احلج[ 
موضع احلج، وقرأ  ، وافقهم يعقوب يفنصبفقرأه نافع وعاصم وأبو جعفر بال

  واختلف يف الثاين،، واتفق علماء الرسم على األول أنه باأللف)١(الباقون باجلر
   .اين، والعمل على رمسه كموضع احلجعن أيب عمرو الد

 z~������¡��}�:أما املواضع الثالثة الباقية فمنها ما هو مرفوع وهو
�}�� و،]٢٤:الطور[ �\��� � � �[��Z��Yz ]ومنها ما هو خمفوض ،]٢٢:الرمحن 

واختلف يف رسم هذه الثالثة، واختيار   ،]٢٣:الواقعة[ z^�_`�}�:وهو
يف الطور والواقعة والتخيري يف الرمحن، وقيل يف وجه  إثبات األلفعدم أيب داود 

وجرى العمل يف ، )٢(زيادا إا لتقوية اهلمزة وبياا ولشبهها بواو اجلمع
مصاحف أهل املغرب على إثبات األلف يف موضع الرمحن ، ويف مصاحف أهل 

رجح، ألنه أقرب إىل اضع الثالثة، وهو األوىل واألاملشرق على عدم إثباا يف املو
  .النطق، وأيسر على العامة

، ٦٩:الزمر[املصاحف فيه يف موضعيه  اختلفت zَء�ِ�ْ�}  لفظ-٣

حيث ذكر الداين وأبو داود والشاطيب أما يف بعضها بألف ويف  ]٢٣:الفجر
، )٣( إثبات األلف علىبعضها بال ألف، وجرى عمل مصاحف أهل املشرق

                                                   
 .٢/٣٢٦، والنشر، ٣٠٦ املبسوط،  )١(

 .٢٧٤ و٢٧٣، وجامع البيان، ٢٥٦ و٢٥٥ دليل احلريان،  )٢(

 .٢٤٨ دليل احلريان،  )٣(
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 واأليسر على ، ألف ألنه األقرب إىل اللفظوالذي يترجح عندي رمسهما بال
  . وفيه محل اللفظ على نظائره،العامة

�� اتفقت املصاحف على زيادة األلف يف-٤ {¿z]٢١:النمل[، 
    ،]٤٧:التوبة[²z} : واختلفت يف زيادة األلف وعدمها يف ألفاظ هي

{hz�]١٣:احلشر[،و{Âz]١٤:األحزاب[و،{Ez ] والصافات، ١٥٨:عمرانآل: 

  :  وقيل يف توجيه هذه الزيادة،] ٦٨
  .الداللة على إشباع حركة اهلمزة وهي الفتحة وإمتام الصوت ا •
كما  تقوية اهلمزة وبياا ألا حرف خفي فقويت باأللف يف الكتابة          •

 .باملد يف النطق قويت

 .ا ألم مل يكونوا يثبتون احلركاتهي الفتحة وكتبت ألفً •

 )١(.هي صورة الفتحة •

يء ذلك كذلك يف    : "داود فيها احلذف وعلل اختياره بقوله     ورجح أبو   
أكثر املصاحف وموافقة لسائر ما جاء يف القرآن من ذلك على اللفظ واألصل             

٢("ا عن اخلمسة املواضع املذكورة الشاذة املختلف فيهاخارج(.  

وهو  ،لفأبال املختلف فيها سة موالذي يترجح عندي رسم األلفاظ اخل
م اللفظ السادس املتفق ـورس ،  فيهامـ الرساءـثري من علمالراجح عند ك

 الًمح ، احلذف فيهتحرجولوال اإلمجاع عليه ل باأللف، �z¿}��عليه وهو
 عند كثري من فظ على نظائره، وألن هذه األلف الزائدة تسبب إشكاالًلَِّل

                                                   
 .٢٦٤،  وجامع البيان، ٢٤٤ دليل احلريان،  )١(

 .٣٨١-٢/٣٧٩ خمتصر التبيني،  )٢(
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العامة، وكما أن األلفاظ اخلمسة األخرى روي فيها الوجهان عن املصاحف 
�م ِس فلعل يف بعض املصاحف القدمية ر،لقدميةا {�¿z  بال ألف ومل

  .البحث يف املصاحف القدميةهذا حيتاج إىل مواصلة يصلنا، و
   الثالثاملبحث

  ألفاظ خمتلف يف حذف أو زيادة حروف فيها سوى األلف

ا كما أنه أكثرها زيادة، أما باقي تقدم أن األلف أكثر احلروف حذفً
ها يف تقل من األلف ولذا مجعاو والياء فحذفها أو زيادا أحلروف ومنها الوا

وألفاظ زيدت فيها  فيه على ألفاظ حذفت منها الياء،اقتصرت واحد،مبحث
  .الواو

  ياءلاألفاظ حذفت منها : ب األولطلامل
 وقد يكون بـدون هـذا       ،بسبب اجتماع مثلني   للياء   قد يكون احلذف  

  :يتنوعني على النحو اآلا من كال هذين الالسبب، وسأذكر ألفاظً
وقد تكونان متوسطتني أو متطرفتني، أما املتوسطتان ياءين، حذف إحدى ال-١

 ،]٢:اجلمعة[ Rz}��و،]٦١:البقرة[��Åz}��:فحذفت إحدى الياءين من ألفاظ
وردت باتفاق  حيث،]٧٩:عمران آل[�sz}و ،]١١١:املائدة[z|}و

 ¹z}ويف، ]١٨:املطففني[ mz} وأُثبتت الياءان يف،شيوخ الرسم
 ]٨١:الشعراء[Êz}و ،]٨٦:النساء[ Òz}و ،]١٥:ق[�Æz}و ، ]٢٨:البقرة[

  .وعلة احلذف هنا ظاهرة وهي كراهة توايل املثلني وحنوها
���n}��: إذا سكنت الياء الثانية حنو: األوىلا صورتان؛مأما املتطرفتان فلهو

��oz]٢٥٨:البقرة:حنو[،و��{G��H��z ]على حذف شيوخ الرسم  اتفق،]٦:احلج 
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 ٢٤٥ 

إذا حتركت الثانية، وذلك : إحدى الياءين، واألرجح حذف الثانية، وثانيهما
�}� :يف أربع كلمات هي �C� �B��Az ]و،]١٩٦:األعراف ��{� �cz ]٤٢:األنفال[ 

على قراءة اإلظهار، وهي قراءة املدنيني ويعقوب وخلف والبزي وشعبة وقنبل 
   .]٤٩:الفرقان[ ��f��ez}��، و]٤٠:القيامة[ �����ª��©z}��، و)١(يف أحد وجهيه

 فإن الشيخني سكتا عنـه وأطلـق        ]٣٣:األحقـاف [ ��z��y��x z}}��أما
الشاطيب يف العقيلة وأبو العباس بن حرب يف كتابه يف الرسم احلذف فـشمل              

  وهو  )٢(ا، والعمل على حذف الياء يف املواضع اخلمسة       موضع األحقاف أيض ،
  . للَّفظ على نظائرهاَألوىل محالً

�   : املنادى حذفت الياء من آخره إال يف ثالثة مواضع هيzعباد} لفظ -٢
{fedz ]و وهو املوضع األخري فيها،]٥٦:العنكبوت �{��u� �t

~��}�� � �|� �{��z� �y��x��w��v z�]و املوضع األخري ـ وه]٥٣:الزمر
�}��وـها،   في �x� �w�� �v� � �u� �tz ]فاألوالن ياؤمها ثابتة ،]٦٨:الزخرف 

ق، واألخري فيه الوجهان وفيه أكثر من قراءة، حيث قرأ شعبة ورويس باالتفا
ا، وقرأ املدنيان وأبو عمرو وابن عامر  ساكنة وقفًبإثبات الياء مفتوحة وصالً

، وهو )٣(بإثبات الياء ساكنة يف احلالني، وقرأ الباقون حبذف الياء يف احلالني
 بال ياء، وذكراملصاحف مرسوم بالياء يف مصاحف املدينة والشام، ويف سائر 

وىل يف حنو هذا أن يرسم حبذف الياء ، واَأل)٤(املارغين أن العمل على إثباا
                                                   

 .٢/٢٧٦ النشر،  )١(

 .٢٠٢-٢٠٠ دليل احلريان،  )٢(

 .٦٥٠، وإيضاح الرموز، ٤٣٨ املستنري،  )٣(

 .١٩٧ دليل احلريان،  )٤(
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 ٢٤٦ 

  .ليحتمل القراءتني، وعلى قراءة اإلثبات تلحق الياء
ا، منها ثالث وثالثون تقرأ يف تسعة وستني موضع�mz }�  ورد لفظ-٣

 يف سور ة عشرينامثباأللف بعد اهلاء، منها مخسة عشر يف سورة البقرة، و
 وثالثون موضعا تقرأ بالياء بال خالف، ةستباقي املواضع وهي متعددة، و

والقراءة باأللف يف املواضع املذكورة البن عامر خبالف عن ابن ذكوان، 
فتكون قراءة هشام عنه باأللف وجها، وقراءة ابن ذكوان عنه ا واحد

ة البقرة فقط، حيث نقل واملختلف يف رمسه منها مواضع سور، )١(بالوجهني
الداين حذفها عن مصاحف أهل العراق والبصرة خاصة وأهل لشام، وعلق 

  .)٢("لقراءم ذلك باأللف: "عليه أبو داود بقوله
���والذي يترجح عندي رسم لفظ {�mz وذلك ملا ،بالياء حيث ورد 

 فإن ، للفظ على نظائرهرمسه باحلذف من إشكال على العامة، ومحالًيسببه 
ا خارج سورة البقرة خلالف بني القراء حاصل يف اللفظ يف مثانية عشر موضعا

 كتابتها باحلذف يف  القليل على الكثري، وميكن قصريحململ ترسم إال بالياء، ف
  .املصاحف املكتوبة بقراءة ابن عامر

  واوألفاظ زيدت فيها ال: ب الثاينطلامل

 ]٣٧:واألنبيـاء ،١٤٥:األعراف[Xz}�وهيزيدت الواو يف ألفاظ باختالف،          
� املوضـع الثالـث مـن      أمـا  ،]٤٩:والـشعراء ،٧١:طه[ يف موضعني ��fz}و

{fz ]فلم تنقل فيه زيادة الواو، ومما عللت به هذه الزيادة           ]١٢٤:األعراف

                                                   
 .٢٨٥ و٢٨٤، وإيضاح الرموز، ١٥٦ سراج القارئ املبتدي،  )١(

 .٤٩، ومسري الطالبني، ٢/٢٠٦ خمتصر التبيني،  )٢(
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 ٢٤٧ 

أا لتقوية اهلمزة وبياا، أو للداللة على إشباع حركتها من غري تولد واو لتتميز              
ة حلركة اهلمزة، أو أا حركة اهلمزة، أو أا صـورة           عن املختلسة، أو أا صور    

اهلمزة فتكون األلف قبلها زائدة، أو تكون األلف عالمة إلشباع الفتحة اليت قبل             
 :لتحتمل قـراءة أخـرى وهـي       Xz} يفإن زيادة الواو    اهلمزة، وقيل   

وهي قراءة شاذة ال يعول عليها، وقيل زيدت الواو للمبالغـة يف            ،  )سأُورثكم(
  .)١(وعيد واإلغالظ، وميكّن الصوت ا ويزاد يف إشباعه واعتمادهال

وهذه الزيادة مروية عن الداين وأيب داود وغريمها من شيوخ الرسم، 
ونسبت إىل املصاحف العراقية واملدنية، ونسب إىل املصحف الشامي 

يف  Xz}الوجهان، واملعمول به يف املصاحف اآلن زيادة الواو يف 
   .)٢(يف املوضعني �fz}� زيادا يف املوضعني وعدم

والراجح عندي رسم مجيع املواضع بال واو، موافقة للمصاحف اليت 
وألنه األقرب إىل النطق،ا على العامةحذفت فيها، وتيسري .  

   الرابعبحثامل
  ألفاظ خمتلف يف كتابة اهلمزة فيها

 تعد مسألة كتابة اهلمزة من مشكالت علم اإلمالء، ولعلها كذلك يف
  :رسم املصحف، ومن األلفاظ اليت اختلف يف كتابة اهلمزة فيها يف املصحف

١- � {µ� �´z ]هذا املوضع خاصة دون سائر ]٢٠:األحزاب 
: املواضع اختلف يف رمسه فرسم باأللف صورة للهمزة وبدوا، وفيه قراءتان

                                                   
 .٢٦٣، ودليل احلريان، ٥٧٤-٣/٥٧٢صر التبيني،  خمت )١(

 .٢٧٩، وجامع البيان، ٥٦، ومسري الطالبني، ٥٦٣ دليل احلريان،  )٢(
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 ٢٤٨ 

األوىل بتشديد السني بعدها ألف وبعدها مهزة مفتوحة لرويس، والثانية 
، ونص علماء الرسم على )١(ون السني وبعدها مهزة مفتوحة للباقنيبسك

بغري ألف  z´}� يف بعض املصاحف: " االختالف يف رمسه فقال الداين
ويف بعضها باأللف، ومل يقرأ بذلك أحد من أئمة القراء إال ما رويناه من 

األلف، ومنهم  ورجح عدد من علماء الرسم كتابته ب،)٢(.."طريق رويس 
��و":لاليت حيث قالاملخ {� ´z� حبذف األلف وإثباته وهو املشهور

الحتمال قراءة يعقوب من رواية رويس عنه بتشديد السني ومدها وفتح 
  : وقال  ابن عاشر،)٣("اهلمزة

  )٤(ا بال ارتياب      بألف حقً       ورسم يسألون باألحزاب           
وقف حلمزة يف هذا املوضـع      ونص عدد من علماء القراءات على أنه ي                

، ورجح آخرون رمسـه     )٥(ا لرمسه باأللف  ا اتباع  واإلبدال ألفً  ، النقل :بوجهني مها 
  .)٦(باحلذف

 ،والذي يترجح عندي رمسه باأللف صورة للهمزة ليحتمل القـراءتني         
  . واأليسر على العامة،وألنه األقرب إىل النطق

ى أا صورة للهمزة أو  اختلف يف رمسه بزيادة الواو علzجزاء} لفظ -٢
                                                   

  .٢/٣٧٣ املستنري،  )١(
 .٤٣ املقنع،  )٢(

، ومسـري الطـالبني،     ٧٢، وموجز كتاب التقريب،     ٢٠١: ، وانظر ١٨٣إرشاد القراء والكاتبني،    ) ٣(
٨٢.  

 .٨٢، ومسري الطالبني، ٤٠د الظمآن، اإلعالن بتكميل مور )٤(

 .٢٥٥، والبدور الزاهرة، ٢/٣٧٣ إحتاف فضالء البشر،  )٥(

 .٢١٨ دليل احلريان،  )٦(
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 ٢٤٩ 

�:عدم زيادا، فاتفق على رمسه بالواو يف ثالثة مواضع هي
{°¯®z ]و،]٢٩:املائدة��{� �m� �l�� �kz ]٣٣:املائدة[،��{��|

���~��} z ]وموضع اختلف فيه عن أيب عمرو دون أيب داود  ]٤٠:الشورى
 ومواضع ، ]١٧:احلشر[��K����J��Iz}��: زم برمسه بالواو وهوـالذي ج

 �íz}  على قراءة]٨٨:الكهف[ z|{�~}�:اختلف فيها الشيخان هي
��ì}�،)١(وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وشعبة الرفع وهي قراءة املدنينيب

ï��î� �íz ]٧٦:طه[و،��{e��d��cz ]ونص الداين على ]٣٤:الزمر ،
 ،أن موضعي الكهف وطه بالواو يف املصاحف العراقية ورجح رمسهما بالواو

، ومها الف يف موضع الزمر، ونص غريه على رسم املواضع املتفق عليهاونقل اخل
 وموضع احلشر والزمر كذلك، دون سائر ، املائدة والشورى بالواوموضعا
  . ومها موضعا الكهف وطه،)٢(املواضع

يف األلفاظ املختلف فيها كتابتها باأللف سـوى        واملعمول به يف املصاحف     
 خبالف املواضـع    ،اا لالختالف فيه  دي نظر وهو الذي يترجح ل   موضع احلشر،   

  . عند األكثرين باإلمجاع أو بالواو مرسومةاألربعة األخرى فهي
� : مثل ظ اختلف فيها علماء الرسمـاظ أخرى مشاة هلذا اللفـوتوجد ألف

� {Ez ]١٨:املائدة[،و {vz]وغريمها والعمل فيها حبذف  ،]١٨:الزخرف
  .األلف وبإثبات الواو وألف بعدها

ا، حذف ا أو جمروراملصحوب بضمري حال كونه مرفوعz أولياء}  لفظ-٣

                                                   
  .٢/٣١٥، والنشر، ٣١٢ و٣١١ الغاية،  )١(
 .٢٤٥، وجامع البيان، ٥٧املقنع،  )٢(
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 ٢٥٠ 

اب املصاحف صورة اهلمزة منه واأللف اليت بعد الياء، وذلك يف ستة تبعض كُ
��O}�و ، ]١٢٨:واألنعام،٢٥٧:البقرة[��cz}� :مواضع هي � �R��Q� �Pz 

��U} و]٣٤:األنفال[ � � � �Vz� � � �}�و ، ]٣١:فصلت[� � ��_�� � � � � � �~� �}� �z 
��Ã}��و ، �]١٢١:األنعام[ �Â��Á z ]وأثبت آخرون صورة  ، ]٦:األحزاب

ه األقرب وهو الراجح ألن، )١(اهلمزة واأللف، وهو اختيار أيب داود وعليه العمل
 الرسم اآلخر يلبس على العامة بسبب تشابه صورة اهلمزة يف إىل النطق، وألن

  .حاليت الرفع واجلر
   اخلامساملبحث

  فيها بني القطع والوصل وبني اهلاء املربوطة والتاء املفتوحةألفاظ خمتلف 

توجد ألفاظ عديدة اختلف فيها علماء الرسم بني القطع والوصل، 
وألفاظ اختلفوا فيها بني كتابتها باهلاء املربوطة أو بالتاء املفتوحة، وقد 
اقتصرت على ذكر مواضع قليلة منها مما ظهر يل وجه الترجيح فيه، وتركت 

فاظا عديدة شعرت بأن الترجيح فيها حيتاج إىل مزيد حبث وتأمل، ولعله أل
  :هذه املواضعا حبثها بإذن اهللا، وفيما يلي ذكر يتيسر الحقً
��A}�� احلروف املقطعة يف فواتح بعض السور رمست موصولة إال-١

��D��C��Bz ]فرمست بالقطع بني امليم والعني، والقول بوصلها مل  ]الشورى
 :عما بعدها Az}��يصح فال يعمل به وال يلتفت إليه، وقيل يف تعليل فصل

لتبقى يف الرسم كسائر أخواا، وألا معدودة آية يف العدد الكويف فينبغي 
قطعها عما بعدها، وهذا يقتضي جواز الوقف عليها والبدء مبا بعدها خبالف 

                                                   
 .٢١٠ دليل احلريان،  )١(
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 ٢٥١ 

ر احلروف املقطعة فال جيوز فصل بعضها عن بعض وال الوقوف على ما سائ
١(ا للرسمقبل آخرها اتباع(.  

٢- �{� �V��Uz ]اقتصر فيه أبو داود على القطع، ونقل الداين  ]٣:ص
 وتعقبه بأنه ليس كذلك يف ،بسنده عن أيب عبيد أا يف مصحف عثمان موصولة

يع املصاحف القدمية واجلديدة أا يف مجوشيء من مصاحف أهل األمصار، 
، ويرى آخرون أن اإلنكار على أيب عبيد غري متجه ألنه حكى ما )٢(بالقطع

رأى، وثبت عن العرب زيادة التاء يف أول أمساء الزمان ومنها حني، ولذا مل ينكر 
، بل إن ابن اجلزري أيد ما قاله أبو عبيد )٣(اخلراز ومل ينقل اإلنكار على أيب عبيد

 بن عفان إين رأيتها يف املصحف الذي يقال له اإلمام مصحف عثمان: "فقال
مقطوعة، والتاء موصولة، ورأيت به أثر الدم وتتبعت فيه ما  zال}رضي اهللا عنه 

 وهذا املصحف هو اليوم باملدرسة الفاضلية ،ذكره أبو عبيد فوجدته كذلك
عتداد مبا نقله أبو  إال أن أكثر علماء الرسم على عدم اال)٤("بالقاهرة احملروسة

، واملعمول به هو القطع )٥(عبيد ومحلوه على خمالفة اجلمهور وسائر املصاحف
 عند zوالت}على وهو احلري باالتباع، ويؤيده أن القراء مجيعا يقفون 

 )٦(الضرورة سواء من وقف منهم باهلاء وهو الكسائي أم بالتاء وهم الباقون

                                                   
 .٤٥٧ هداية القاري،  )١(

 .٤/٢٥٠يب عبيد يف كتابه اختالف احلديث ، وكالم أ٧٦ املقنع،  )٢(

 .٢٩٨ دليل احلريان،  )٣(

 .١٥١ و٢/١٥٠ النشر،  )٤(

 .٢٩٨، ودليل احلريان، ٣١٤ و٣١٣، واملنح الفكرية، ٥ حاشية ٤/١٠٤٧ خمتصر التبيني،  )٥(

  .٢٤٣، وإيضاح الرموز، ٤٠٣ املستنري،  )٦(
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 ٢٥٢ 

  .)١( بدون التاءzالو}ومل ينقل عن أي منهم أنه وقف على 
، )٢( يف ثالثة منها وردت يف أربعة مواضع، رمست مقطوعةzأن لو} -٣

�}��واختلف يف �T��Sz ]نص أبو داود على وصله وسكت عنه  ف]١٦:اجلن
اخلراز ملا قاله بعضهم أن أبا عمرو مل يتعرض ملا قاله أبو داود، وأنه مل يكتب يف 

م وجود خالف فيه، وأن مجيع املواضع ا، وكأنه يرى عدهذا املوضع إال مقطوع
، وعلى القطع يف موضع اجلن كالثالثة السابقة العمل يف )٣(مقطوعة باتفاق

مصاحف أهل املغرب، أما يف مصاحف أهل املشرق فالعمل على الوصل يف 
  .موضع اجلن

فظ على نظائره، وألن كتابـة       للَّ  والذي يترجح يل كتابته بالقطع محالً     
  .العامة، وألن القطع يف مثل هذا هو األصلالوصل تشكل على 

اختلف يف كتابتها بني القطع والوصل يف أحـد عـشر            zِفي ما } -٤
وباقي مواضعها موصولة، ونص أبو عمرو على اخلالف يف املواضـع    ،)٤(موضعا

األحد عشر وأن األكثر على القطع فيها، ونص أبو داود على القطع يف موضعي              
ثنائهما من اخلالف ، وأن العمل على القطع فيها كلـها،           الشعراء واألنبياء واست  

 ،)٥("بذلك جرى العمل عند مجيع الناس يف احلاضرة والبادية        : "وقال الصنهاجي 

                                                   
 .٤٤٧ هداية القاري،  )١(

  .١٤:، وسبأ٣١:رعد، وال١٠٠:األعراف: هي) ٢(
 .٣٠٣دليل احلريان،  )٣(

 ١٤٦: والشعراء ١٤: والنور ١٠٢: واألنبياء ١٦٥ و ١٤٥: واألنعام ٤٨: واملائدة ٢٤٠:البقرة: هي) ٤(
  .٦١: والواقعة٤٦ و٣: والزمر٢٨:والروم

 ونقل حمققه عبارة الصنهاجي يف احلاشـية، واملـنح          ٢/١٩٧، وخمتصر التبيني،    ٧٢ و ٧١املقنع،   )٥(
 .٣٠٢، ودليل احلريان، ٣٠٧-٣٠٤، الفكرية
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  .وهو الذي يترجح يل ألن القطع يف حنو هذا هو األصل
 اختلف يف كتابته بني فتح التاء وربطها يف ثالثة zكلمت} لفظ -٥

��}�:مواضع هي � �´��³�¶�� �µ�z ]رجح أبو داود رمسها ]١٣٧:األعراف 
فيها الوجهني مستويني، وهي بالتاء يف مصاحف أهل  باهلاء، وحكى أبو عمرو

العراق، واقتصر الشاطيب على ذكر رمسها بالتاء، وعليه العمل يف مصاحف 
 وىل، وهو اَأل)١(أهل املشرق، وعلى رمسها باهلاء يف مصاحف أهل املغرب

  . على قراءته باإلفرادإلمجاع القراء العشرة
��:واملوضعان اآلخران مها {��É� �È� �Ç� �Æ� �Å� �Ä� �Ã

Êz ]و، ]٩٦:يونس��{��}��|�� � � �{��z���y� � � � �x��� � � �w��v��u

����~z ]عن املصاحف كتابتهما بالتاء وباهلاء، وعلى كتابتهما واملنقول ]٦:غافر 
 ،)٢(إال بالتاءبالتاء العمل ألن ما اختلف فيه بني اإلفراد واجلمع ال يكتب 

  .ليحتمل وجهي القراءة
فاختلف يف قراءما بني اإلفراد      ،]٣٣:يونس[، و ]١١٥:األنعام[: أما موضعا 

 بـاإلفراد    املواضع األربعـة   قرأواجلمع ومل خيتلف يف رمسهما فهما بالتاء، و       
الكوفيون ويعقوب، وافقهم يف سوى األنعام ابن كثري وأبو عمرو، وقرأهـا            

 ومن قرأ باجلمع وقف بالتاء، ومن قرأ باإلفراد فهـم علـى             الباقون باجلمع، 
  . )٣(أصوهلم يف الوقف عليها باهلاء أو بالتاء

                                                   
 .٣٠٦، وأحكام قراءة القرآن، ٣١٧ دليل احلريان،  )١(

 ويف حاشيته نقول عن ثاين موضعي يـونس وكيفيـة رمسـه يف    ٢٧٧-٢/٢٧٤خمتصر التبيني،  )٢(
 .٢٣٤، واملنري يف أحكام التجويد، ٤٧٤ و٤٧٣املصاحف، وهداية القاري، 

 .٣٨٣ إيضاح الرموز،  )٣(
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��zرمحة} اختلف يف كتابة لفظ -٦ ����L}�:من قوله تعاىل� �K��J��I

N��Mz ]فروي عن أيب داود كتابته بالتاء نقال عن الغازي  ، ]١٥٩:آل عمران
ابتها باهلاء وهو املشهور، ومل ينص على ح كتوحكم وعطاء اخلراساين، ورج

رمسه ابن األنباري وال الداين وال املهدوي وال ابن وثيق األندلسي وال ابن 
 أو أنه مل لى أن اخلالف فيه عندهم غري معتد به مما يدل ع)١(معاذ اجلهين

  .يصلهم، ولذا فالراجح رمسه باهلاء
� لفظاختلف يف -٧     � � �zنعمة}� � � ���c}��:من قوله تعاىل� �b� � �a� �`� �_

dz ]نقل أبو داود عن الغازي بن قيس وعطاء اخلراساين  ،]٥٧:الصافات
، )٢(وحكم بن عمران الناقط األندلسي رمسه بالتاء، ورواه عن غريهم باهلاء

  .وهو املشهور وعليه العمل

                                                   
 .٣١٣ واحلاشية، ودليل احلريان،٢/٢٦٩تصر التبيني،  خم )١(

 .٣١٤، ودليل احلريان، ١١ وحاشية ٤/١٠٣٦ خمتصر التبيني،  )٢(
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  الفصل الثاين
  يلنـزالترجيح والتعليل لضبط بعض كلمات الت

  املبحث األول
   ني سابقني وكُتاب املصاحف ومراجعيهحثا لبختيارات واترجيحات

سأذكر بعض  ،لم الضبط ترجيحات تتعلق بعبذكر بدأقبل أن أ
 عدد من املصاحف والبحوث والكتب املؤلفة يف الترجيحات اليت وقفت عليها يف

 بني عالمات الضبط أو اختيارات أو ترجيحاتاليت حتتوي على الضبط، و
املشتغلني فيه  وحرص علماالجتهاد يف هذا الوجود  على يدل مما إضافات إليها،

   .على التيسري على عامة الناس فيه
ترعه الدؤيل  عند ما اخالضبط يقف علماء ومل: "غامن احلمد. قال د

 ،، ومهزة الوصلللمد، وعالمة واخلليل من العالمات، فاستحدثوا عالمة للسكون
 الشدة والسكون، وال يزال ، مثل العالمات أكثر من صورةتلكوكان لبعض 

، فر، وهي الدائرة الصغرية املفرغة عالمة الصللسكونبعض املصاحف يستخدم 
  ) .خفيف( على كلمة داللةوبعضها يستخدم رأس حرف اخلاء 

 لعرض مذاهب علماء الـضبط يف اسـتخدام تلـك           املقام يتسع   وال
 جديدة  مات وجود قدر من احلرية يف اختراع عال       مالحظة لكن ميكن    ،العالمات

 حدوثه يف رسم املصحف، فالرسـوم       ميكن، وهو ما ال     تغيري عالمات قدمية  و
 ومن مث ميكن القول إن اختراع       ،ثابتة، والعالمات فيها متسع لإلضافة والتغيري     

، ولكن ذلك جيب ممكنعالمة جديدة لتمثيل صورة نطقية يف قراءة القرآن أمر 
 وأالّ  ،بط املصحف لتغيري كبري   أن يكون يف أضيق احلدود، حىت ال يتعرض ض        

، وإمنا جيب أن يكون ذلك يف إطـار         أخذ ذلك الطابع الشخصي أو الفردي     ي
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   .)١(" العلمية واامع واللجان املتخصصةاملؤسسات
وميكن التمثيل الختراع عالمات جديدة يف الـضبط مبـا نـراه يف             

 اعتمـاد    من  املطبوعة قبل حنو قرن    املصاحف وتقارير جلان تدقيق املصاحف    
، بدل األلـف الطويلـة      "األلف اخلنجرية : "األلف امللحقة القصرية، وتسمى   

، واعتماد الـدائرة    )٢(احلمراء لتعذر تلوين احلروف يف املطابع يف ذلك الوقت        
املطموسة السوداء بدل احلمراء للسبب السابق نفسه، وما يزال عدد من جلان            

عذر تلوين احلروف وعالمات    تدقيق املصاحف يعيد الكالم القدمي نفسه عن ت       
أننا نرى يف املصاحف احلديثة اسـتخدام األلـوان         ، مع   )٣(الضبط يف املصحف  

أو الكلمات املختلف فيها بني القراء وبألوان       بشكل كبري، لتلوين لفظ اجلاللة،      
متعددة، ولعل هذا التطور يف املطابع يقتضي من جلان مراجعة املصحف وتدقيقه            

ارير القدمية، ويف عالمات الضبط البديلة املؤقتة، فـالعود إىل          إعادة النظر يف التق   
   .األصل أَوىل عند إمكان فعله

 من البحوث القيمة يف موضوع الرسم والضبط والترجيح فيهما حبث         و
التوجيه السديد يف رسم القـرآن      : "لدكتور أمحد شرشال عنوانه   ا لألخ الفاضل 

املسائل والكلمات يف رسم املصحف     ا من    فيه عدد   حبث )٤("ايد وضبط بالغته  
                                                   

  .٩٢ الرسم العثماين أصوله وخصائصه،  )١(
  .هـ، ويف مصاحف أخرى ذكرت هذا األمر١٣٣٧ انظر تقرير املصحف املطبوع يف مصر سنة  )٢(
هـ، وتقرير جلنة ١٤١٣ اللجنة العلمية ملصحف املدينة النبوية، سنة انظر على سبيل املثال تقرير )٣(

هـ، والتعريف باملـصحف يف مـصاحف       ١٤٠٠مراجعة املصاحف باألزهر ملصحف الشمريل، سنة       
  .عديدة

م، ص  ٢٠٠٠هــ،   ١٤٢١،  ١٢، الـسنة    ٤٧منشور يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد         )٤(
٩٥-٣٨. 
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 ولن أعرض يف هذا البحث ملا سبق له حبثه         ابينهح  وضبطه ورج ، ا للتكرار ،   جتنب
 بذل اجلهود يف التقريب بني وجهات هووه يف آخر حبثه دعا إليوأكتفي بإيراد ما 

نظر املشارقة واملغاربة وحماولة إجياد صلة جتمع بينهما، خاصة أن اختيار كـل             
 على قواعد علمية، وأن ما ذهب     امبنيليس  ا يف الرسم والضبط     ا معين ا مذهب منهم

إليه بعض نساخ املصاحف كان من قبيل السهو والنسيان، كما دعا إىل تقليص             
مسائل اخلالف الذي ال قيمة له، وإلغاء بعض املسائل اليت اختلفوا فيها واالكتفاء 

  .)١(من الضبط مبا يؤدي غرض التالوة
يلحظ القارئ يف املصاحف تقال يف البحث إىل املصاحف وباالن

ا أن معظمها مضبوط مبا يوافق القدمية واملطبوعة املتداولة بني أيدي الناس حالي
رواية حفص عن عاصم، ومنها ما ضبط مبا يوافق رواية ورش عن نافع، 
وقالون عن نافع، والدوري عن أيب عمرو وبروايات أخرى، وختتلف هذه 

فيما بينها يف عدد من عالمات الضبط وتتفق على بعضها، وأصبح املصاحف 
من املتعارف عليه واملشهور التزام طريقة املشارقة يف الضبط على رواية 
حفص، وطريقة املغاربة يف رواييت قالون وورش، وإن خالفت مصاحف 

 بطريقة رواية الدوري و رواية ورش مصاحفعديدة يف ذلك فضبطت
سعة :  ويدل هذا التداخل على عدة أمور منهاة جتمع بينهما،ريقاملشارقة أو بط

 وجواز عدم االلتزام مبذهب معني يف الضبط، واختيار األرجح واألقرب ،األمر
واأليسر ولو كان ذلك باخللط بني املذاهب وتداخل األقوال، وفيما يلي 

  : مصاحف متعددةعرض لبعض أوجه يف ضبط

                                                   
 .٩١ التوجيه السديد،  )١(
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ينـسب بعـضها إىل      مصاحف قدمية    من عالمات الضبط املستخدمة يف     -١
  :القرن األول اهلجري، ويعود بعضها إىل القرن الرابع اهلجري وما بعده

عالمة اهلمزة دارة مطموسة ترسم قبل أو بعد األلف مالصقة هلا، وتكون              •
حال الفتح أعلى احلرف، وحال الضم وسطه، وحـال الكـسر حتتـه، ويف              

  .هي دارة مطموسةمصحف آخر إثبات احلركة مع اهلمزة اليت 
 .لف احملذوفة باحلجم املعتاد بلون خمتلفإحلاق األ  •

 .نقط القاف نقطة واحدة فوق احلرف، وعدم نقط الفاء  •

 .حبرف صغري فوق حرف املد أو موضع املد يف اللفظ) مد(إثبات كلمة   •

إثبات عالمة اهلمزة وهي رأس العني فوق احلرف يف مجيع احلركات حـىت         •
 . وإثبات الكسرة حتت احلرف وحدهالو كانت مكسورة،

 .كاملة فوق األلف اليت هي صورة مهزة الوصل) صل(كتابة كلمة   •

إثبات ألف صغرية بدل الفتحة يف احلرف املفتوح املتبوع بـألف، وبـدل               •
الكسرة يف احلرف املكسور املتبوع بياء مدية، ويف مصاحف تكون األلـف            

 .االصغرية القائمة بدل الكسرة مطلقً

بات ثالث نقاط على شكل مثلث قائم فوق احلرف املمال، ويف مصحف إث  •
 .)١(فوق احلرف إشارة إىل اإلمالة) ت(أو ) ن(آخر  يثبت حرف 

 عندي  وايل القرن العاشر امليالدي   ، كتب يف ح    خمطوط يف مصحف  -٢     
صورة لعدة أوراق منه، وهو مضبوط برواية الدوري عن أيب عمـرو، وممـا              

  :يلحظ فيه

                                                   
  . رحلة املصحف الشريف من اجلريد إىل التجليد، صفحات متعددة فيها صور هلذه املصاحف)١(
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  . التفريق يف التنوين بني التتابع والتركيبعدم  •
صغري فوق النون أو التنوين، كما      ) غ(يف حالة اإلدغام بغنة يوضع حرف         •

صغري فوق النون أو التنوين يف حالة اإلدغـام الكامـل،           ) ك(يوضع حرف   
صـغرية يف حالـة     ) م(صغري فوقهما يف حالة اإلخفاء، و     ) خ(ويوضع حرف   

ا غـري منقوطـة     صغرية وأحيان ) غ(لة اإلظهار،و صغرية يف حا  ) ن(القلب، و 
وبطريقة خمتلفة عنها يف حالة اإلدغام بغنة حالة إدغام حروف أخرى ببعضها            

           مل هـذه    كامليم يف امليم، والباء يف الباء، والذال يف الدال أو اجليم وأحيان ا
 .اإلشارات

•            مزة وصل فيتم إثبا ا على صـورة    إذا كانت الكلمة األوىل يف اآلية تبدأ
      ا فـوق األلـف وإن كانـت        مهزة القطع مع حركتها، واهلمزة تكون دائم

 .مكسورة

، كما تثبت عالمة  إثبات عالمة املد على احلرف السابق حلرف املد ال فوقه  •
على حروف املد يف مد البدل، وكذلك إثبات عالمة املد بدل عالمة صلة              املد

 .اهلاء يف حاليت الصلة الكربى والصغرى

 .ا احلروف الزائدة رمسفوقعدم إثبات عالمة تدل على الزيادة   •

 يف املصحف املطبوع يف العراق واملأخوذ من نسخة خطيـة أهـدا         -٣
هـ، ١٢٧٨والدة السلطان عبد العزيز بن حممود العثماين إىل مرقد اجلنيد سنة 

اوراجعته جلنة مكونة من ستة أشخاص يالحظ أيض:   
  .نوين بني التتابع والتركيبعدم التفريق يف الت  •
 . عدم االلتزام باإلشارة إىل أحكام اإلدغام واإلخفاء واإلظهار  •
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عدم إثبات رأس العني على أا صورة للـهمزة واالكتفـاء باحلركـة أو                •
 . السكون على األلف، أما الواو والياء فتثبت عليهما صورة اهلمزة

 .اشارة إىل احلروف الزائدة رمساإل عدم  •

ط صغري على بعض احلروف الزائدة لإلشارة إىل عدم خب) قصر(بة كلمة كتا  •
  .خبط صغري حتت اهلمزة املسهلة) تسهيل(نطقها، وكتابة كلمة 

  :  يف معظم املصاحف املطبوعة يف الباكستان ملحوظات عديدة منها-٤
  . ال تراعى مسألة التركيب والتتابع يف التنوين  •
 . بط الدالة على األحكامم جبميع عالمات الضاتزلالعدم ا  •

ويف ضمة مقلوبة رأسها إىل أسـفل،       : توضع عالمة الصلة يف حالة الضم       •
 .حالة الكسر ألف صغرية قائمة

ال عالمة تدل على مهزة الوصل إال إذا كانت أول آية فتوضع احلركة على                •
 . األلف

•     ا بإحلاق ألف صـغرية    ا إذا كان احملذوف ألفً    تضبط احلروف احملذوفة رمس 
 بإحلاق ألف صغرية حتت احلرف ال بعده،         كان ياءً  فوق احلرف ال بعده، وإذا    

 بإحلاق واو صغرية مقلوبة فوقه، وال توضع احلركات يف هـذه       ا واو إذا كان و
 باحلروف الصغرية عنها، وال عالمة تدل على احلروف املزيدة          احلاالت اكتفاءً 

ارمس.  
عت املصحف املطبوع بروايـة     ة العلمية اليت راج   ن ورد يف تقرير اللج    -٥

م وصادقت عليه جلنة أخرى تـضم       ١٩٧٨هـ،  ١٣٩٨قالون عن نافع عام     
خنبة من علماء القراءات يف كل من ليبيا وتونس واملغرب أن الياء املتطرفة جيوز 
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) ينفق(أن تنقط أو ال تنقط، وكذلك بقية احلروف األربعة اموعة يف كلمة             
 ووجهه يف ذلك أا إذا تطرفت ال        ،عدم نقطها وأن اإلمام الداين اقتصر على      

تلتبس صورا بصورة غريها، ويف هذا املصحف اختارت اللجنة بني عالمات           
الضبط املروية عن الداين وعن أيب داود ما رأته أبعد عن اإلشكال واحتمـال              
الوقوع يف التحريف، واعتمدت اللجنة اجلمع بني طريقة املشارقة واملغاربـة           

 على القارئني، وبناء على أساس علمي ال عـشوائي،          هما تسهيالً والدمج بين 
  .ووصفت اللجنة هذا العمل بأنه حماولة طيبة ومفيدة
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  املبحث الثاين
   بعض الكلماتترجيحات يف ضبط

من خالل املطالعة يف كتب الضبط والقراءة يف املصاحف املضبوطة 
ة واالختيارات السابقة، متعددة، والنظر يف األقوال املختلفواختيارات مبذاهب 

وبعد إعمال الفكر والتأمل يف عالمات الضبط والبحث عن أيسر هذه 
 العالمات وأقرا داللة على املقصود وأبعدها عن اإلشكال والتداخل، فإين

قترح جمموعة من الترجيحات بني هذه العالمات، وإن كان تطبيق هذا أس
على طريقة معينة يف الضبط،   الناساديعتا صعب احلصول، القتراح أمراال

 أن هذا الضبط هو املذهب الوحيد، ولذا فإن خمالفته تعد هموظن كثري من
 بل قد تصل عند بعضهم إىل أن ،ا عن الصوابخطيئة كربى عندهم واحنرافً

ما استقر عليه  ىلإا يف الكتاب العزيز، وكذلك احلال بالنسبة تكون حتريفً
ا أن تباحثت يف موضوع بق يل مرارالعمل يف مصاحف املغاربة، وقد س

الترجيح بني عالمات الضبط مع عدد من اإلخوة الفضالء املتخصصني يف 
علوم القرآن الكرمي وعرضت بعض اقتراحايت بالتعديل والترجيح، وكانت 
إجابة معظم هؤالء اإلخوة تتخوف من عدم تقبل مثل هذا التعديل من عامة 

ف يف حمله إال أنه ال ينبغي له أن يثنينا عن الناس وإنكاره ورفضه، وهذا التخو
عرض أفكار ومقترحات هدفها خدمة كتاب اهللا وتيسري عالمات ضبطه 

ثل هذه االقتراحات والترجيحات حيتاج إىل متهيد مب العملوتوحيدها، ولعل 
  .وتوطئة وتبيني وجهة النظر املؤيدة هلا

، احلوار العلمياش و قابلة للنقبحثوالترجيحات اليت سأعرضها يف هذا امل
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يسر يل الرجوع ت أن يوسأقتصر على بعض عالمات الضبط للترجيح بينها آمالً
  .ا واهللا املوفق لكل خري وهو املستعانإىل ما بقي منها الحقً

جرى عمل املغاربة على إحلـاق اليـاء والنـون          :  احلروف امللحقة  -١
مل عند املشارقة   احملذوفة يف موضعها ملتصقة باحلروف املرسومة، وجرى الع       

على إحلاقها منفصلة عن السطر، أما األلف والواو فاملعمول بـه حاليـا يف              
املصاحف إحلاقهما حبجم أصغر من املعتاد يف أماكنهما، وتنص كتب الضبط           
على أن احلروف امللحقة كاحلركات تلون بلون مغاير ملداد املصحف، واختار           

املعتاد فلوا يظهر أا من الضبط ال       القدماء هلا اللون األمحر، وتلحق باحلجم       
     من الرسم، وهذا األمر ليس مقتصر     ا بل يشمل   ا على حروف املد احملذوفة رمس

  .احلركات والنقط
     بـني   ا يف املصاحف القدمية واحلديثة متداوالً     وكان هذا األمر مستخدم 

كُتاب املصحف وقرائه، وتوقف مع ظهور الطباعة حيث كان من املتعذر على 
املطابع أول ظهورها تلوين احلروف فأصبحت كلها بلون واحد موافق للون           
مداد املصحف مع تصغري احلروف امللحقة، ومبا أن املطابع اآلن أصبحت متلك    

 وأصبح القـائمون علـى طباعـة        ،القدرة على تلوين احلروف واحلركات    
ه املصاحف يتفننون يف تلوين بعض احلروف من باب الزخرفة وجذب االنتبـا  

أو من باب التنبيه على بعض أوجه القراءة، فأوىل من هذا أن يعاد بالضبط إىل               
 ويعود تلوين احلروف امللحقة واحلركات والنقاط واهلمزات بـاللون          ،األصل

ا، وقد جيد الناس يف هذا األمر غرابة يف أوله           عليه األمر سابقً    كان األمحر كما 
، وقد أحسن اإلخوة الكرام يف      ن عليه ويتعارفونه  ولكنهم مع الوقت سيعتادو   

 األلوان يف اآليـات  جممع امللك فهد طباعة املصحف الشريف حني استخدموا 
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 أمحد شرشال، .  بتحقيق األخ الفاضل د    الكرمية املثبتة يف كتاب خمتصر التبيني،     
  .)١(وهي خطوة طيبة يف االجتاه الصحيح

واللون األمحر  وعليه فإين أرجح استخدام اللون األمحر للحروف امللحقة،         
         ا، ويف  واألخضر واألصفر للهمزات حسبما تعارف عليه علماء الضبط قـدمي

هذا احلال فال بأس بوصل الياء امللحقة واأللف امللحقة يف مواضعها بـاحلجم             
  .املعتاد ملتصقة بالسطر إذ تلوينها مينع من التباسها باحلروف املرسومة أصالً

مهزة الوصل املستخدمة عند املغاربة متتاز عالمة :  عالمة مهزة الوصل-٢
بداللتها على كيفية البدء بالكلمة وهو ما تفتقده العالمة املستخدمة عند 
املشارقة، وإن كانت هذه األخرية متتاز عن تلك بكوا عالمة واحدة بينما 

هي عند املغاربة جة ونقطة، وإن كان داعي استخدام اجلرة مع إثبات احلركة ر
ا يف غالب األلفاظ، وتكون لسابق هلمزة الوصل ليس الزمعلى احلرف ا

���A}� :وـاحلاجة إليها قائمة يف حن �B��� �Cz ]ني أن ـ لتبي]٢و١ :آل عمران
�}�� : ، ويف حنو وحة وصالًـم مفتـاملي �»��º��¹z ]لتبيني  ]٥٠و٤٩:النساء

ل حركة التنوين ولكنها مواضع حمدودة ال ينبغي من أجلها على قلتها إثقا
، وال ينبغي  ف املواضع بإثبات جرة تعد فيها من باب حتصيل احلاصلآال

الوصل ألا يف هذا قطة وحدها للداللة على حركة مهزة االقتصار على الن
   .لعدة دالالت ، وقد كثر يف املصاحف استخدام النقطة احلال ستشتبه بغريها

لوصل، وميكن من   إلشارة إىل مهزة ا   يه فإين أرجح استخدام رأس الصاد ل      وعل
إلشارة إىل حركة مهزة الوصل بتغيري موضعها فتوضع حال الفتح فـوق            اخالهلا  

                                                   
  .١/١٩ مقدمة خمتصر التبيني  )١(
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األلف، وحال الكسر حتتها، وحال الضم وسطها، كما يفعل مزة القطـع يف             
رجح أن يقتصر الضبط هلمزة الوصل اليت ميكن البدء         عدد من املصاحف، كما أُ    

لتاء مما ال ميكن البدء به فال داعي لـضبطها          ا، أما اليت تقع بعد الواو والفاء وا       
  .ا جمردة من الضبط كما هو معمول به عند املغاربةبشيء وتبقى ألفً

ا فهي يف احلالتني    تشتبه عند املغاربة بعالمة املزيد رمس     :  عالمة السكون  -٣
دارة غري مطموسة، أما عند املشارقة فهي دارة مفتوحة من جهة احلرف التايل،             

ا بأا رأس خاء غري منقوطة، وهذه العالمة أوىل من تلـك ألـا ال               ويعرب عنه 
  .تشتبه بغريها

ها الضمة، تكتب عند املشارقة فوق األلف وفوق:  مهزة القطع املضمومة-٤
 وسط األلف قبلها أو بعدها أو خالهلا، وفوقها الـضمة يف            وتكتب عند املغاربة  

 أوىل من وضـعها فـوق       احلاالت الثالث، وأرى أن وضع الضمة وسط األلف       
األلف وأبعد عن اشتباهها باملفتوحة، كما أن موضع  اهلمزة من األلف يغين عن              

فوق األلف يعين أا مفتوحة، ووجودها عند        مجع احلركة معها، فوجود اهلمزة    
وسطها يعين أا مضمومة، ووجودها حتتها يعين أا مكسورة، فلم يبق هنـاك             

ا اهلمزة الساكنة فتكتب فوق األلف وجتمع معهـا         داع إلثبات احلركة معها، أم    
عالمة السكون لئال تلتبس باملتحركة، وأما اهلمزة على غري األلف كاليت تكتب            

  .على الواو أو الياء أو السطر فأرى أن تثبت معها احلركة
جرى العمل يف مجيع املصاحف على عدم نقط اليـاء          :  الياء املتطرفة  -٥

يـة، أو بإثبـات     دات الكسرة قبلها داللة على أا ياء م       املتطرفة واالكتفاء بإثب  
السكون عليها داللة على أا لينة، أو بإثبات حركتها إن كانت متحركة، وقد             
أدى هذا الفعل إىل إشكال عند عامة الناس حيث تلتبس عندهم الياء بـاأللف              
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 املقصورة يف كلمات عديدة، وعلماء الضبط ينصون على جواز النقط وعدمـه           
وجرى العمـل   ي الياء والنون والفاء والقاف،      يف أربعة حروف إذا تطرفت وه     

ها سوى الياء يف معظـم      وبنقطبعدم نقطها كلها يف بعض املصاحف املغربية،        
ولعل سـبب هـذا      ،ال وجه الستثناء الياء وحدها دون أخواا      واملصاحف،  

   .)١( مالءالتمييز للياء اتباع طريقة من ال ينقط الياء املتطرفة يف اإل
واألوىل واألرجح فيما أرى أن تنقط الياءات املتطرفة يف املصاحف كأخواا           

ا لإلشكالمن احلروف املختلف فيها دفع،ا للضبط وإمتام.  
ـ اختلفت املصاحف يف الداللة عليه:  عالمة اإلمالة والتقليل -٦ ا ففـي  م

لث، ويف بعـضها    بعضها عالمة اإلمالة الشكل املعني وعالمة التقليل شكل املث        
عالمة اإلمالة دارة سوداء وعالمة التقليل دارة بيضاء الوسط، وملا كان استخدام            

ا ألا عالمته أرى عدم استخدامها يف       اهلمزات املسهلة متعين  الدارة السوداء يف    
إىل االلتباس عند العامة، وعليه فأرجح استخدام الشكل        ذلك  اإلمالة لئال يؤدي    
للتقليل خلصوصيتهما به أو لقلـة اسـتخدامهما يف       املثلث لاملعني لإلمالة وشك  

  .غريه
كثرت عالمات الوقف وتعددت يف املـصاحف،       :  عالمات الوقف  -٧

وهي يف بعض املصاحف ست عالمات ويف بعضها أكثر من ذلك، واملعمول            
به يف مصاحف املغاربة استخدام عالمة واحدة هي رأس الصاد مأخوذة مـن             

                                                   
جرى على عدم نقط الياء املتطرفة كثري من الناشرين والكاتبني يف مصر، وملا يؤدي إليـه ذلـك                  ) ١(

مت جامعة اإلمام حممد بن سعود بالريـاض        العمل من لبس، أوصى جممع اللغة العربية بالقاهرة، وألز        
، ٢/٩٣١ و١/٤٢٣فن اإلمالء يف العربيـة      : انظر(بالتمييز بني األلف اللينة والياء من خالل نقط الياء          

  ).١٠١ومعجم اإلمالء، 
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 ، والكـايف ، التـام : يف أماكن الوقف جبميع أنواعـه     وتستخدم) صه: (كلمة
واحلسن الذي جيوز االبتداء مبا بعده، ومع أن هذه الطريقة جتعل الوقوفـات             

استخدام عالمات  املتباينة متقاربة إال أا أيسر على العامة، ولذا فهي أوىل من            
  .لوقفكثرية ل
إثباا حتت جرى العمل على :  موضع اهلمزة املكسورة مع غري األلف-٨

ى السطر إن مل يكن هلا صورا كما هو احلال مع األلف، وعلى إثباا عل
واختلفت  ،]٣٠:عمرانآل :حنو[�M�z}و ،]٢٢٨:البقرة[ lz}صورة مثل

املصاحف يف اهلمزة املكسورة اليت ال صورة هلا بعد حروف موصولة مبا بعدها 
��:مثل {uz ]١١٣:األنعام:حنو[ ، و{Pz ]١٧:احلج:حنو[ ، 

ففي بعض املصاحف  ]٦٥:البقرة: حنو[�dz}و ]٢٠:الطور:حنو[�lz}و
كتبت فوق املطة ويف بعضها حتتها، والذي أراه أوىل أن تكون اهلمزة حتت 
املطة يف مثل هذه احلالة فهي مكسورة وإن مل يكن هلا صورة فوجود املطة 

ا أقرب إىل ما صورت لِزيفيه م برفعها أو خبفضها، وخفضها جيعل صور
 ففيه جتانس أكثر وتقريب للمعمول به يف  املكسورة يف غري هذه احلالة،اهلمزة

  .الكلمات األخرى



شكريأمحد خالد . د.أتنـزيل                               الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات ال  

 
 

 

 ٢٦٨ 

  مةـاخلات
  :أذكر أهم نتائجه، وهي، من هذا البحثحبمد اهللا تعاىل بعد االنتهاء 

حتديد عدد من األسس للترجيح بني األقوال املتعـددة يف رسـم             -١
 .املصحف ويف ضبطه

لى عدد من ألفاظ املصحف الـيت ورد يف         تطبيق هذه األسس ع    -٢
  .ا أو يف كيفية ضبطها أكثر من وجهكيفية كتابته

اختيار أحد األوجه يف رسم تلـك الكلمـات أو يف ضـبطها              -٣
وترجيحه على غريه، مع تأكيد أن هذه االختيارات والترجيحات         

 .اجتهاد شخصي خاضع للتقومي واملراجعة

لم رسـم املـصحف إىل      دعوة السادة العلماء املتخصصني يف ع      -٤
دراسة هذه الترجيحات، والترجيحات املشاة لباحثني آخـرين،        

 .وحبث مدى إمكان العمل ا واعتمادها يف املصاحف

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات



  ) ه١٤٢٨مجادى اآلخرة (              العدد الثالث ت القرآنية         جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسا
      

  

 ٢٦٩ 

  راجعـاملفهرس 
: ، ألمحد بن حممد البنا الدمياطي، حتقيـق       إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر      -١

 حممد إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، وعامل الكتب، بـريوت، ط األوىل،             شعبان
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

حممد طلحة بالل منيـار،     : ، حملمود خليل احلصري، تعليق    أحكام قراءة القرآن الكرمي    -٢
 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥مجاعة حتفيظ القرآن الكرمي مبكة، ط األوىل، 

، حملمد بن علـي بـن خلـف     اتباعه يف رسم القرآن إرشاد احلريان إىل معرفة ما جيب      -٣
 .)بال تاريخ نشر (احلسيين احلداد، مطبعة املعاهد مبصر، ط األوىل

، أليب عيد رضوان بن حممد بـن        إرشاد القراء والكاتبني إىل معرفة رسم الكتاب املبني        -٤
 .مصور عندي عن نسخة مكتبة الشيخ عامر عثمان اخلاصةسليمان املخلاليت، 

، أليب العز حممد بن احلسني القالنسي، املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشرإرشاد  -٥
هــ،  ١٤٠٤عمر محدان الكبيسي، جامعة أم القرى، مكـة املكرمـة، ط األوىل،             : حتقيق

 .م١٩٨٤

 ).مطبوع بذيل مورد الظمآن(، البن عاشر اإلعالن بتكميل مورد الظمآن -٦

، حملمد بن خليـل القبـاقيب،       ءات األربع عشرة  إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القرا      -٧
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤ىل، وحتقيق أمحد خالد شكري، دار عمار، عمان، ط األ

دار الكتاب العريب،   لعبد الفتاح القاضي،    ،  البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة      -٨
 .م١٩٨١هـ، ١٤٠١بريوت، ط األوىل، 

بال معلومات   (، لشكري أمحد محادي   يلنـزالتسهيل يف رسم وضبط بعض كلمات الت       -٩
 .)نشر

، ألمحد بن أمحد شرشال، جملة      التوجيه السديد يف رسم القرآن ايد وضبط بالغته        -١٠
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١٢، السنة ٤٧البحوث الفقهية املعاصرة، العدد 

أوتو برتزل، مطبعة الدولة،    : ، أليب عمرو الداين، تصحيح    التيسري يف القراءات السبع    -١١
 .م١٩٣٠انبول، است

بال تـاريخ   ( دار الفرقان، الرياض لعلي هنداوي،،جامع البيان يف معرفة رسم القرآن    -١٢



شكريأمحد خالد . د.أتنـزيل                               الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات ال  

 
 

 

 ٢٧٠ 

 .)نشر

 حممد بـن وثيـق األندلـسي        ، إلبراهيم بن  اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف       -١٣
 .م١٩٨٨غامن قدوري احلمد، دار األنبار، بغداد، . اإلشبيلي، حتقيق د

، لعلي اجلكاين، مطبوع بذيل كتـاب       حملذوف من األليف  اجلوهر اللطيف يف معرفة ا     -١٤
 .)بال معلومات نشر (التسهيل لشكري محادي

، إلبراهيم بن أمحد املارغين، دليل احلريان شرح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن         -١٥
 .)بال تاريخ نشر (حتقيق وتعليق عبد الفتاح القاضي، دار القرآن للطباعة والنشر، القاهرة

بال تـاريخ    (، حلسن البيايت، العراق   حف الشريف من اجلريد إىل التجليد     رحلة املص  -١٦
 .)نشر

، لغامن قدوري احلمد، منشور يف موقع ملتقى أهـل  الرسم العثماين أصوله وخصائصه   -١٧
 .)www.tafsir.net(التفسري 

 .)بال معلومات نشر (، لصاحل حممد صاحل عطيةرسم املصحف إحصاء ودراسة -١٨

، لغامن قدوري احلمد، اللجنة الوطنية لالحتفـال        ة تارخيية رسم املصحف دراسة لغوي    -١٩
 .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢مبطلع القرن اخلامس عشر اهلجري، العراق، ط األوىل 

ئل أوالد مـا    ، حملمد العاقب الشنقيطي، ضمن رسا     رشف اللمى شرح كشف العمى     -٢٠
 .م٢٠٠٣يأىب، مؤسسة الرسالة، ط األوىل، 

شوقي ضيف، دار   : بن موسى بن جماهد، حتقيق    ، أليب بكر أمحد     السبعة يف القراءات   -٢١
 ).بال تاريخ نشر(املعرف، ط الثانية، 

، لعلي بن عثمان بن القاصح، املكتبـة        سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي      -٢٢
 ).بال تاريخ نشر(الثقافية، بريوت، 

بعـة  ، لعلي بن حممد الضباع، مكتبة ومط      مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني       -٢٣
 .)بال تاريخ نشر (املشهد احلسيين، القاهرة، ط األوىل

، حملمد بن حممد النـويري، حتقيـق        شرح الدرة املضية يف القراءات الثالث املروية       -٢٤
عبد الرافع بن رضوان بن علي الشرقاوي، كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية،            : وتعليق

 .هـ١٤١١ىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط األو



  ) ه١٤٢٨مجادى اآلخرة (              العدد الثالث ت القرآنية         جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسا
      

  

 ٢٧١ 

حممد غياث : ، ألمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين، حتقيقالغاية يف القراءات العشر -٢٥
 .م١٩٩٠هـ، ١٤١١اجلنباز، دار الشواف، الرياض، ط الثانية، 

هـ، ١٤١٤، لعبد الفتاح احلموز، دار عمار، عمان، ط األوىل،          فن اإلمالء يف العربية    -٢٦
 .م١٩٩٣

، حملمد خازر اايل، جملة لقرآنية يف املصاحف العثمانيةما اختلف رمسه من الكلمات ا -٢٧
 .م٢٠٠٤، ٥٦كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، العدد 

أمحد بن أمحد   .  د :، حتقيق ، أليب داود سليمان بن جناح     يلنـزخمتصر التبيني هلجاء الت    -٢٨
نـة املنـورة، ط األوىل      بن معمر شرشال، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الـشريف، املدي          

 .هـ١٤٢٣

، أليب طاهر أمحد بن عبيد اهللا بن عمر بن سوار البغدادي،   املستنري يف القراءات العشر    -٢٩
عمار أمني الددو، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، ديب، ط           : حتقيق ودراسة 

 .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦األوىل، 

 .، عدة طبعات وبعدة رواياتاملصحف الشريف -٣٠

هــ،  ١٤٢٣، حملمد حمي الدين مينو، منطقة ديب التعليمية، ط األوىل،           معجم اإلمالء  -٣١
 .م٢٠٠٢

، أليب عمرو عثمان بن سعيد الـداين،       املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار       -٣٢
م، مصورة عن الطبعة األوىل ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣حممد أمحد دمهان، دار الفكر، دمشق، : حتقيق
 .م١٩٤٠سنة 

 أسامة  :، ملال علي بن سلطان حممد القاري، حتقيق       رية شرح املقدمة اجلزرية   املنح الفك  -٣٣
 .م٢٠٠٥، ـه١٤٢٦أمحد خالد شكري، دار الغوثاين، ط األوىل، : عطايا، مراجعة

، لعمر يوسف محدان، جملة الفرقان اليت تـصدرها مجعيـة           من قضايا الرسم العثماين    -٣٤
 .م٢٠٠٥، ٤١ احملافظة على القرآن الكرمي يف األردن، العدد

، ألمحد خالد شكري ورفاقه، مجعية احملافظة علـى القـرآن           املنري يف أحكام التجويد    -٣٥
  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧الكرمي، األردن، ط الثامنة، 

بال  (، ليوسف بن حممود اخلوارزمي    موجز كتاب التقريب يف رسم املصحف العثماين       -٣٦
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 .)معلومات نشر

بـال   (مد بن إبراهيم اخلراز، مصر    ، حملمد بن حم   مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن      -٣٧
 .)معلومات نشر

علي حممد الضباع،   : ، حملمد بن حممد بن اجلزري، مراجعة      النشر يف القراءات العشر    -٣٨
 .)بال تاريخ نشر (دار الكتب العلمية، بريوت

 لعبد الفتاح السيد عجمي املرصفي، طبع على        ،ة القاري إىل جتويد كالم الباري     هداي -٣٩
 .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢بن الدن، السعودية، ط األوىل، نفقة حممد بن عوض 

موالي حممد اإلدريسي   : ، لعلي بن حممد السخاوي، حتقيق     الوسيلة إىل كشف العقيلة    -٤٠
  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض، 
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